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A, a, le letter van het alphabet (A, b, c.)
Aafjord, stad in Noorw. met 4000 inw.,
en de eerste klinker. De eerste vorm van a meest visschers.
was een ossenkop, welk in het Hebr. overAagard, 2 gebr. (Claus en Christiaan)
eenkomt met Aleph (Os) waaruit het Gr. leefden in de 17e eeuw, Deensche letterk.,
Alpha ontstaan is. In het algebra is a de schreven werken over godgeleerdheid en
eerste bekende grootheid. A, is verkorting Phil.
van Are=D.M. 2 , van anno (in het jaar) en
Aagdorp, gehucht in N.-H., gem. Schoorl.
is een bepaalde toonhoogte in de vier octaven
Aageesen, (11 le Deensche geschiedschrijder toonladder.
ver uit de 12e eeuw.
A, Aa, verscheidene rivieren en beekjes in
Aagten (St.), of St. Agatha, in de midd.Ned., b.v. zijriv. van den O.-IJsel (Geld.) ; eeuwen een klooster te Delft, thans kazerne ;
Almelosche A in Twenthe ; Drentsche A ; Willem de Zwijger werd er vermoord.
Aain Mariam, bron waaruit Maria water
Pekel-A ; Westerwoldsche A (Gron.) ; vender
in Duitschl., Frankrijk, Zwitserl., Menem., putte op den berg Menia.
Zwed. Aa. In het algem. de bet. van water,
Aak, Hon. vaartuig met 1 mast, geschikt
Is verwant aan het Lat. aqua.
voor de riviervaart, heeft platten bodem en
a. a., verk. van ad acta : bij de acten leg- zijzwaarden.
gen ; terzijde leggen, als afgedaan.
Aal, visch, behoorende tot de or& der
a, geeft aan woorden, aan 't Gr. ontleend, beenige visschen en de familie der aalaeheen ontkennende bet., ongev. als het Ned. : tigen ; langwerpig, slangvormig, vooraan den
on. kop rolrond, aan den staart naar boven platAa, Het geslacht Van der Aa, hetwelk zijn gedrukt lichaam, rug en buikvin vormen
naam aan het kasteel Ter Aa ontleent, ge- met den staart een samenhangenden zoom,
legen. nabij Nieuwersluis, bracht vele geleer- heeft zeer taaie glibberige huid met soms
den voort ; 0. a. (1) Pieter van der, Hoog- kleine schubben, met spitsen kop en haakleeraar to Leuven, lid yid. H. Raad van vormige tanden. De gewone aal wordt 11 M.
Brab., voorzitter van dien van Lux., geb. lang en kan tot 6 K.G. wegen ; houdt zich
1530, gest. 1594 ; (2) Pieter van der, ver- liefst op slijkerigen bodem op en doet daar
dienstelijk aardrk., gest. 1730; (3) Pierre een winterslaap, voedt zich met vormen,
Jean Baptiste Charles van der A, rechtsgel., kuit, kleine week- en schaaldieren ; de wijfjes
voorstander der omwenteling, geb. 1770, trekken na 7 of 8 jaar oud te zijn geworden
gest. 1812 ; (4) Christ. Petrus Eliza Robicle naar de zee, schieten daar in Dec. of Jan.
v/d., letterk., geb. 1791, gest. 1851; (5) kuit, waaruit larven komen en sterven daar.
Abraham Jacob v/d., breeder van den voor- De aal wordt op allerlei wijzen gegeten. DO
gaande, geb. 1792, gest. 1857, schrijver van zee-aal, welke aan Eur. W.kust leven, kunverscheidene woordenboeken ; (6) Martinus nen 2 a. 3 M. lang worden.
Wilhelmus yid., letterk., geb. 1830, gest.
Aalbecke, rivier in de Pr. prov. Porn1903, (Pseud. Henry van Meerbeke) was meren.
hoofdred. van „De Tijd".
Aalberse, (Mr. Petrus Josephus Mataa, op recepten, verkorting van ana = the -iis), Ned. rechtsgeleerde, geb. 1871 to
van gelijke hoeveelheid.
Leiden, red. van 't „Kath. Soc. Weekblad",
A. a. c., anno ante Christum (natum), in sinds 1903 lid v/d. 2e Kamer.
de jaren voor Christus (geboorte).
Aalbes, fam. Ribesiaceeen, met rood. of
Aachen, zie Aken.
zwarte bessen.
Aach, rivier in Baden, onderaardsche
Aalbessenwesp (nematus),
schadelijke
stroom van den Donau.
bladwesp, vooral aan den aalbessenstruik.
-

Encyclopeadie I.

Aal

4

Aalborg, Deensche stad en ambt in Jutland, 31,457 inwoners ; handelsvloot, f abrieken.
Aalbrecht van Beieren, 1338 1404. In
1358 regent van Hell., 1387, graaf van Ho11.,
Zeel. en Henegouwen.
kleine diertjes (DraadworAaldiertjes,
men), leven in 't water en op vochtige
plaatsen, vermenigvuldigen zich verbazend
snel, drogen uit en leven na bevochtiging
weer op ; leven in bedorven stijfsel, gistende
azijn en tusschen. schimmel.
Aalesund,
havenstad in Noorw., ambt
Romsdal, 11,777 inw.; visscherij en handel.
Aalfuik,
cylindervormig net om aal to
vangen.
Emin), Turksch
Aali Dacha Mehemed
Staatsman, 1815—'71; min. van buitenl.
zaken, 1852 gouvern. van Smyrna en Brassa,
later grootvizier.
Aa, LI, M, verk. van : Artium liberalium
Magister = meester der vrije kunsten, ook
wel AA, M.
Aalmoeder,
visch in de N. en 0. zee
gevonden, ongeveer 30 °M. lang, slijmerig,
brengt levende jongen ter wereld.
Aalmoezenier, (oorspr.), geestelijke met
de armenzorg belast ; tegenw. titel voor den
geestelijke in het Fr. leger.
Aalscholver, roeipootige of pelikaanachtige vogel waarvan 35 soorten bestaan en
overal vertegenwoordigd is ; wordt in China
bij de visscherij gebruikt.
Aafsmeer, gem. in N.-H., 3 uur van Amsterdam, 5079 inw. ; a ardbeien, bessen,
bloemen.
Aalst,
(alsem, alsinth) (1) Beig. hoofdplaats ; prov. 0.-Vlaan., 30,000 inw.; weverijen ; (2) gem. in N.-B., 744 inw. ; (3) dorp
in Geld., gem. Poederoyen.
Aalst,
(1) (Everet van) 1602/58, Ned.
schilder, maakte vele stillevens ; (2) W. van,
neef en leerling van E. van, 1626-83, Ned.
schilder.
Aelsum, (1) dorp, gem. 0. Dongeradeel,
Fri.; (2) gehucht gem. Oldehoven, Gron.
Aalten, gem., Geld., 8692 inw.
A alvormige
Proteus,
(Proteus anguinus), Eur. salamander, gevonden in ander-

len om zoo nabij mogelijk den kant op to
gaan, vanwaar de wind komt.
Aandrift,
zich op hartstochtelijke wijze
openbarende begeerte.
Aan lij, de zijde van het schip, die van
don wind is gekeerd, de luw-zijde.
Aan leaver, de zijde van het schip, naar
den wind gekeerd.
Aanmonstering,
verhuring en toekening
(van de monsterrol) tot het doen van een
reis tegen een gestelden prijs.
demping, gelijkma'iien met
Aanplempen,
den oever van een rivier of gracht of vaart.
Aanschouwelijk onderwijs,
onderwijs
gegeven door voorbeelden, door aanschouwing, waardoor de leerling zelf met alle zintui,en kan waarnenaen. Op dezen grondslag
wordt thans steeds onderwezoen en is door
Pestallozzi (zie ald.) tot leervak gemaakt.
Comenius en Rousseau spraken zich reeds
ten voordeele daarvan uit.
Aanslibbing, aangroeiing, door het aangespoelde slijk, van land.
Aantrekking,
magnetische, aantrekkende werking
werking van magneten, de kracht der
magneten. (in de scheikunde) de verwantschap van stoffen tot elkander.
Aantrekkingskracht, de grondkracht der
natuur, de oorzaak van al wat is en
tevens de kracht, die alles doet blijven zoo 't
is, de kracht waardoor alle stoffelijke
lichaampjes, hoe klein ook, tot elkander wor-

-

-

Aap

den getrokken en tezamen alles vormen;
hierdoor is het zonnestelsel en zijn alle hemellichamen ontstaan. Men onderscheidt
verschillende vormen adhaesie, cohaesie,
magnetisme, affiniteit enz. Newton vond de
wetten der A.: twee lichamen trekken elkander aan met eon kracht, evenredig aan hum
masga en omgekeerd aan hun afstand.
Aanvoegende wijs, (Conjunctief), vorm

om een wensch uit to drukken.
Aap, apen, vierhandige dieren (Quadrumana), Z )ogd. na den mensch de meest ontwikkelde wezens op aarde. Hun voedsel is
plantaardig en in govangenschap gebruiken

zij het voedsel van den mensch, sommige
Leven st•eng gepaard andere niet ; het wijfje werpt meest een jong, hetwelk zij zoogt.
aardsch stroomende wateren van Dalmatia De soorten worden in twee groepen .gedeeld:
en Illyrie.
die der Oude en der Nieuwe wereld. De soor
Aambeien, zie Hemorrhoiden.
ten der Oude wereld hebben geen of een tot
Aaman orde, door de Bey van Tunis (Mo- grijpen ongesehikten staart, een onbehaard
hammed el Sadak) in 1859 gestichte orde le aangezieht, sours met wangzakken, neusklasse.
schot weal, de achterhanden zijn beter antAambeiwortel, Scrophularia nodosa.
wikkeld dan de voorhanden, waaraan dikAanbesteding, openbare inschrijving voor wijIs de duim slechts een stompje is. Tot dew
het opgeven van de som, waarvoor men een soorten behooren : Oerang-oetang, Gorilla,
zeker werk wil uitvoeren.
Chimpanse, Gibbons, Lar, Slankapen, Meer.
Aanbrassen, bijbrassen, zeilen of raas katten, Bavianen enz. Die der Nieuwe wemeer langscheeps richten.
reld zijn Brulapen, Slingerapen, EekhoornAan den wind brassen, de raas zoo stel- apen, Nachtapen, enz. Zij kenmerken zich
-

Aar
door een breed neusschot, geen wangzakken,
staarten, die dikwijls tot grijpen zeer ontwikkeld zijn. Ongeveer tachtig soorten,
waarvan sommige zeer klein zijn, minder
wild en makkelijk te temmen.
Nog zijn te noemen de halfapen en spookdieren van Madagaskar. Zij vervangen de
apen, maar verschillen ten zeerste van deze.
Het zijn nachtdieren, leven in troepen en
eten allerlei. (Zij zijn Omnivoor). Sommige
zijn, sommige lijken op knaagdieren. Tot
hen behooren de Vosapen. of Maki's, Vingerdieren, Lori's enz.
Aar, naam voor verschillende rivieren. In
ons land de Aar, die bij Alphen uit den Rijn
en tusschen Amsterdam en Gouda in den
Amstel stroomt. In Zwits. de Aarbach, Finsteraar en Louteraar.
Aar, Ter, gem. in Z.-F1., 2849 inw.
Aardakker, behoort tot de fam. Papilionadien, waarvan de wortels eetbaar zijn.
Aardamandel, eetbare, melige wortelknol,
gev. in Z. Eur. en in Afr.
Aardappel, (solanum tuberosum). Algem.
bekende plant, behoorende tot de fam. der
Sola•ieen of Nachtschaden. De wortelknollen leveren ons do bekende aardappels. Doze
werden in de 16e eeuw door de Spanjaarden
uit Peru overgebracht. Sinds de 180 eeuw
algem. verbouwd.
Aardappelbrandewijn, ontstaat door aardappelen to laten gisten en daarna to destilleeren.
Aardappelkevor, zie Coloradokever.
Aardappelmeel, zetmeel van de aardappelen.
Aardbeving, de beweging der aardkorst,
ontstaat door verschillende oorzaken, die onder den grand schuilen, b.v. door instorting,
van onderaardsche hello ruimten, door vulkanische ontploffingen, of door oververhitte gassen, die een uitweg zoeken ; ook wel
door electrische verschijnselen in de aardkorst.
Aardbranden, branden in het inwendige der aarde, van steen- of bruinkoollagen.
Aardburg, stad in Zwitserland, 2300 inw.
Aarde, de door ons bewoonde planeet, een
bolvormig hemeilichaam met afplattingen
aan de polen, welke in 3654 ‘dag om de zon
draait in eon °clips van 936 mill. KM. en
zich in 23 uur 56 minuten en 4 sec. om haar
as beweegt. De middellijn is aan den
tvenaar 12,756,498 M., aan de polen
12,713,030 M., de oppervlakte 510 mill.
KM2 ., waarvan 74 % met water bedekt is,
de rest is in vijf werelddeelen verdeeld. De
inhoud is 1,083,210 mill. M3 . en het soortelijk gewicht ongeveer 52, het binnenste is
een gloeiende Massa. De bevolking is ongeveer 1,510,000,000 menschen, waarvan 41,3%
Brahmanen, 35 % Christenen, 15,4 % Mo-
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hammedanen, 7,7 % Heidenen en 0,6 5. Joden. Doordat de as der aarde niet loodrecht
op het vlak der aardbaan staat, maar een
hock maakt van 23 0 27' en een aequatorvlak
maakt, ontstaat het regelmatig lengen
en korten der dagen en de wisseling der
jaargetijden.
Aardenburg, gem. in Zeel. bij Middelburg, 2052 inw.; werd 1672 door de Franschen aangevallen, maar met succes verdedigd.
Aardewerk, keukengereedschap, van klei
vervaardigd en in vuur gehard, waarvan
verschillende soorten. o. a. Delftsch aardewerk,
Fayense, hetwelk reeds in de 16e eeuw to
Faenza (It.) gebakken. werd, Eng. aardework, Porcelein, oorspr. door Chineezen
gebakken en in de 15e eeuw ingevoerd in
Eur. Door Bottger werd het eerste porceloin in Eur. gemaakt.
Aardglobe, houten of papieren, soms glazer of porceleinen bol, die de geheele aardoppervlakte voorstelt.
Aardgordels, aardrijksk. verdeeling der
aardappelvlakte ten opzichte der temperatuursverhoudingen.
Aardkorst, de buitenste aardoppervlakte,
de buitenste schors der aarde.
Aardkunde, wetenschap, die zich bezighoudt met de samenstelling der aarde, heat
ook Geologic. Zie Aardrijkskunde.
Aardmagnetisme, zie magnetisme.
Aardmannetjes, wezens nit de Germ.
fabelleer ; schepsels tusschen goden en menschen, die zeer klein van gestalte waren en
's nachts het werk deden.
Aardnoot, aardkastanje (forum Bulbocastanum), eetbare, vettige wortel.
Aardparkiet, een papegaai uit NieuwHell.
Aardolie, een natuurlijke, vloeibare koolwaterstofverbinding, petroleum, steenolie.
Aardpeen, (Helianthus tuberosus) zoetachtige knolletjes, welke tot veevoer dienen.
Aardrijkskunde, (Geographic), alle keanis, wetenschap de aarde betreffende ; wetenschap over de grootte, de plaats in 't heelal,
gedaante, oppervlakte, het leven in en op
de aarde, ook de betrekking tot den mensch.
Men onderscheidt de astronomische A., de
beschouwing 'der aarde als planeet in verband met andere hemellichamen ; nat. A.,
deze handelt over de wording der aarde
(Geophysiek). Zie Geologic.
Aardrijkskundige
Cenootschappen, vereenigingen tot bevordering der aardrk.
Het eerste word gesticht to Parijs, in 1821,
door Malte Brun en Barbie au Bocage.
Sinds dien zijn vele opgericht, waarvan vele
een blad uitgeven en eenige, naast een uitgebreide bibliotheek, een kapitaal bezitten.
Het Koninkl. Aardrk. Gen. to Amsterdam
(,)
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ontzettende ijsmassa in
Aargletscher,
het oostelijke gedeelte der Berner-Alpen in
Zwitsl.
Aarhus, stad in Jutland (Denem.),
52,000 inw.
Aarifi Pacha, Tur. staatsman, 1820-1895;
minister en gezant to Weenen.
Aarii, Pr. eiland in de Kleine Belt.
Aaron, Israeliet uit den stam Levi, zoon
van Amram en Jochebed, broeder van
Mozes, priester der Israelieten, gest. op
den berg Hor, 123 jaren oud. Was een
trouwe steun van Mozes bij de bevrijding
der Israelieten uit Egypte. Door zijn zwakheid liet hij afgoderij toe (aanbidding van
het gouden kalf) terwijl Mozes afwezig was.
Aars (Anus), uitmonding der endeldarm.
Aarschot (Philip van Croy, hertog van),
ridder van het Gulden Vlies, ,bekend uit de
eerste jaren van den opstand. tegen Spanje
AARI)SLAK.
als Spaanschgezinde, gest. 1595.
den grond op en komen des avonds of na
Aarsmade (Oxyuris vermicularis), een
regen te voorschijn ; voeden zich met planitte draadworm in het darmkanaal van
ten en kunnen daardoor zeer schadelijk zijn. den mensch, veroorzaakt veel jeuk aan den
Aardtorren (Carabici), zwarte, bruine aars.
of blauwachtige loopkevers, die zeer snel
Aarssen, Ned. geslacht, waartoe behooren:
kunnen loopen, maar slecht vliegen, soms
(1) Cornelis van : heer van Spijk, staatsin 't geheel niet.
man en gezant, 1543-1627.
Aardvarken (Oreteropus), dier uit Z.(2) Francois van : zoon van den voorAfr., gelijkende op een das, behoorende tot gaande, staatsman, ,ambassadeur aan het
de fain. der tandelooze zoogdieren bewoont Fr. hof, werd een groot man genoemd,
een hol en heeft sterke graafnagels, voedt 1572-1641.
zich met mieren en dergelijk-e.
(3) Cornelis van : zoon van den veerAardveil (Glechoma hederacea), algem. gaande, hoer van Spijk en Sommelsdijk,
voork. kruipend onkruid (hondsdraf).
gouverneur van Nijmegen. Nam deal aan
Aardverschuiving, Aardverzakkingen, een den aanslag op Amsterdam van Willem II.
verschijnsel veroorzaakt door overvloedig
(4) Cornelis van : 2e zoon van den voorwater, dat zich in de bovenste aardlaag gaande, word gouverneur van Suriname en
bevindt.
werd bij een soldatenoproer in 168+8 gedood.
Aardviooien, Inseci;en behoorende tot de
(5) Francois van : 2e zoon van den veerfam. der goudhaantjes ; bladkevers, die veel gaande, heer van Chatillon en Sommelsdijk,
schade aan moestuinen kunnen aanrichten. zeeofficier en vice-admiraal ; streed tegen de
Aardwolf (Proteles lalandii), een roof- Franschen in Suriname.
dier, meest voorkomende in Kaapland, geAarts, Ned. vcorvoegsel, bet. zooveel ais
lijkt op een kl. hyena, woont in holen en eerste ; wordt ook gebruikt om een hoedanigbehoort tot de fam. der Civetkatten.
heid aan te duiden, b.v. aartsguit, aartsA ardworm (Lumbricus terrestris), ge- ketter.
wone aardworm, kan 30 cM. worden, leeft
Aartsen (Pieter), Ned. schilder te Amin den grond en komt bij vochtig weer to sterdam, geb. 1507, gest. 1573.
Aas, (1) eenheid van gewicht, kleinste
voorschijn. Wordt door visschers veer vischaas gebruikt.
gewichtje 0.047 decigrammen ; (2) lijken;
Aare (1) (Dirk van der), 32ste bisschop (3) een lekker hapje om dieren te lokken en
van Utrecht, 1198-1212, (2) Aare of Aar, te vangen ; (4) zekere kaart in het kaartspel,
grootste Zwits. zijarm van den Rijn, ont- telt 1 of 11.
springt op den Aargletscher. (Zie ald.)
Aasdieren, dieren die zich bijna uitAarestruk
(Karel Lodewijk Emile), sluitend, met lijken voeden, o. a. aasvliegen,
Deensche dichter, geb. 4/12 1800, gest. 1856 aaskevers, kreeften, krabben, gieren,
to Zijn „Samlede Digte" (verza- hyena's, enz.
Aassen (Ivan Andreas), Noorw. taalk.,
melde gedichten) kwamen in 1877 uit.
Aargau, 16e kanton in Zwitsl., 1395 5/8 1813 to Orsten geb., 25/9 1896 gest. to
K.M2 ., 206,498 inw. ; vruchtbare bodem Christiania.
met weiden en prachtige bosschen.
Aaskever (Silphidea), vele soorten van
werd in 1873 opgericht en telt thans ongeveer 1100 leden en geeft een tijdschrift uit.
Thans zijn in alle landen zulke vereenigingen, o. a. Frankr. heeft er 26, Duitschl. 24,
Gr.-Br. 6, Zwits. 6, Rusl. 5, It. 5, Oostenr.
2, Hong. 4, Spanje 3, Ned. 2, Belg. 2, Zw.
2 en andere landen 1, Am. 10, Afr. 4,
Az. 1, en Aus. 4.
Aardslakken (Limacidae), weekdier, fam.
der longslakken, houden zich in of op

-
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kevers, kleine en groote, waaronder de zoogenaamde doodgravers. (Zie ald.)
Aasvar, groep eilanden onder den Noordpoulcirkel - tot Noorwegen behoorend ; haringvisscherij.
Aasvlieg (Musca vomitoria), vlieg, welke
haar eieren in het vleesch van geslacht of
dood vee legt, waarvan de larven, die daaruit komen, leven.
Ab, lle maand van het Israelitische jaar
en de 5e van het feestjaar, heeft 30 dagen
en valt in onze maanden Juli en Aug. De
9e Ab is een herdenkdag aan den datum
van de verwoesting van den Joodschen ternpel en is een vastendag, 15e Ab herinneringsdag aan een landbouwfeest in Palestina gevierd.
(Abades Habab), Arabische
Ababdeh
nomadenvolken, leven in Egypte.
Ababis, spoorwegstation in Duitsch-ZuidWest-Afr., 165 K.M. van de kust ; groote
marmerlagen.
Abaco (Evaristo Felice dall') muzikus,
1675-1742.
Abaddon (Hebr.), in het Oude Testament onderwereld, in het Nieuwe Testament
hel, verderf.
Abadeh, stad in Perzie, 10,000 inw.
Abadieten, muzelmansche secte in Arabie.
Tur. kalendermaand (ongev.
Abadeji,
'Aug.
ArnipLarazz (Pctrus), Fr. godg., geb.
1079, gest. 21/4 1142 in het klooster St.
Marcel bij Cha,len sur Saone ; was in 1113
hoofd eener realistieche school to Parijs,
leider der dialektici ; bekend orn zijn romantische liefde voor Peioise ; liet zich dan

ook in 't geheim met haar verbinden en ging
later met zijn vrouw in het bovengenoemd
klooster, nadat hij door den neef van haar,
ontmand was. Hij werd veroordeeld wegens
ketterij. Te Parijs 1849—'59 zijn zijn gezamenlijke werken uitgegeven, waaronder
„Sic et non".
Abaft! I, vorst van Transsylvanie, regeeringsjaren 1661—'81. Abaffi II, opvolger,
gest. 1713.
Abai, bovenloop van den Blauwen Nip in
Abessinie.
(Fr.), omlaaghalen, verAbaisseeren
nederen.
Abakan, zijrivier van de Jenissei, waaraan de stad Abakansk, gouvernement Jenisseisk (Siberie), 2000 inw.
Abalienatie, (Lat.) ontvreemding, verstooting.
Abaligetische grot, beroemde druipsteengrot bij dorp Abaliget, graafschap
Baranya, Hong.
Aban, de beschermgeest der ijzermijnen in
de Per. godenleer ; de Se maand in den Per.
kalender.

Abancay, hoofdstad van de pror
denzelfden naam in Peru, 1200 inw.
Abandonnement, het overgeven v
deren aan den verzekeraar, welke
bedrag der verzekering uitkeert.
Abano (Pedro d') It. phil., docter
renkundige, geb. 1250,
'
gest. 131
gevangenis to Padua, alwaar hij
zat wegens ketterij.
Abano Bagni, stad in de It. prov
4550 inw. ; zwavelbaden tot 85° C.
(I
Abarbanel, of Abravanel,
Juda), Joodsche staatskundige, 14
eerst in Portugal en daarna in Spa
echter verdreven en woonde then
waar hij phil. werken maakte. Z
Juda Leon (Leo Hebraeus) schreef
kende „Dialoghi di amore".
(Don Joaquin), bisschop van
Abarca
Leon, 1780-1S44 ; leider der Carlisten (zie
ald.), werd in 1839 verbannen.
Abaris, Grieksche wonderdoener der oudheid, Apollopriester, zoon van Senthos.
A bas! (Fransche uitroep), weg er mee,
naar beneden, er onder.
Abas, (1) koning van Argos, vader van
Akrisios (zie ald.), (2) (abassi), Perz. gewicht, 1 / 7 gram, ook Perz. rekerimunt.
Abasie, (Gri.), niet in staat zijn to gaan.
Abaton, het heilige der heiligen in de
Perz. kerk, door een voorhang van het
o -v-erigc gescheiden.
Abatos, Egyptische Nijleilanden, begraafplaats van Isis en Osiris.
Abattoir, (Fr.), openbare, gemeentelijke
slachtplaats.
Abaza (Alexander), Ilussische staatsman,
1821—'95 ; was van 1880-81 minister van
financien, liberaal-reformist.
Abba, vader ; in de Joodsche gebeden titel
voor God ; titel voor eon bisschop.
Abbad of Abad, 3 koningen, dynastie der
Abbadiden.
Abbadiden, Moorsche dynastic to Sevilla,
1023-91. Grondlegger : Mohammed, daarna
regeerden : Abbad Motadid en Abbad el
Afetamid, 1069-91, door den Marokkaanschen
vorst Yossoufibu-Taschfin in 1091 verdreven.
Abbadle (1) (Jaques), Fr. godg., 16541727 ; (2) Antoine d', geb. 1810 to Dublin
onderzocht Fransch Afrika en met zijn,
broeder (3) Arn. Michel d', geb. 1815, Eg.,
Abessinie. Antoine d' stierf 19/3 1907.
Abbas, (1) Oom van den profeet Mohammed, geb. to Mekka 566 was eerst een tegenstander van Mohammed, maar veranderde
en ondersteunde later zijn neef bij de verovering van Mekka en werd beschermer van
Kaaba en de heilige bran Zemzem, stierf in
625. (Zie Abbassiden.)
(2) Abbas I, de Groote, geb. 1557 ; zevende
sjah van Perzio uit het vorstenhuia, der
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Abchasie, woonplaats an een krijgshaftig
bergvolk, de Abchasen, tusschen het ged stierf in 1628. bergte Mingrelie, de Zwarte zee en Tsjeras II, kleinzoon van den vorige, kessie ; waren, toen zij aan Rusland onder32, regeerde van 1641-66, toen hij worpen werden, 144,000 zielen sterk, nu nog
slechts 65,000.
)bas III, de laatste regeerend.e vorst
Abdallah, (dienaar Gods) Mohammed's
1uis der Safi's, regeerde van 1731— vader, 545-70.
hij stierf.
Abdallah-lbn-Dalkin,
laatste souverein
)bas I (Abbas Pascha), onderkoning N an Granada.
ate 1848-54, geb. 1813 to Dschidda,
Abd-el-kader, (dienaar des almachtigen),
7 1854.
Sidi el Hadsji Abd-el-Kader Ben Mahidaris,
bas II (Abbas II
geb. 14/7
Weenen opgevoed, sedert 7/1 1892
(vice-koning) van Egypte, ben 1893 te vergeefs den Eng. invloed
Aietigen, is 19/2 1895 met een Slavin
al gehuwd, heeft 3 dochters en een noon,
welke in 1899 geboren is.
Abbassi, Russische pasmunt.
Abbassidel of Abasiden, geslacht van
37 khalif en, 750-1258. De grondlegger
was Abbas, oom van Mohammed. (Zie
ald.)
Abbe (Cleveland), Sterrenkundige, geb.
ABD-E1.-KADER.
2/12 1838 te New-York ; 1868 Directeur v/d
Sterrenwacht „Eincinatie", 1871 Prof. geworden. bekend Arabische legeraanvoerder, geb. 1807,
Abbe (Ernst), Duitsche sterrenkundige en streed hardnekkig vele jaren tegen de Frannatuurkundige, geb. 22/1 1840 te Eisenach, schen, hij werd tot Sultan uitgeroepen, zat
1878 Directeur v/d. sterrenwacht te Jena ; eenige jaren in Frankrijk gevangen en yesvond een verlichtingsapparaat voor mikros- tigde zich na vrijlating met 100,000 francs
copisch onderzoek uit, gest. 15/1 1905 to pensioen te Brussa in Syrie. Hij beschermde
Jena.
de Christ. bij het bloedbad van 1866 en kreeg
Abbe, geestelijke zonder Abdij of prove.
daarvoor het Legioen van eer ; het laatst
Abbe *** (Abbe trois etoiles), pseud. van hield hij zich bezig met het sohrijven van
Leclercq, gest. 1890 ; schreef romans tegen de godsdienstige geschriften ; hij had 3 vrouwen
kath. kerk. en 24 kinderen en stierf 26/5 1883 to
Abbema (Andries Sybrand), Ned. staats- Damascus.
man, 1736-1802, lid der Utrechtsche vroedAbd-el-oudh, Arabische stam, Mascaraschap.
vlakte, Algerie.
Abbenbroek, gem. Z.-H., op het eil.
Abdest, handwassching, bij de MohammeVoorne, 700 inw.
danen voorgeschreven voor het gebed.
Abbeskolta, hoofdstad van het rijkje
Abdi, (Arabisch), dienaar, slaaf.
met denzelfden naam in W.-Afr., 150,000
Abdicatie, afstand, neerleggen an een
inw., vele Christenen.
waardigheid
Abbeville, stad in 't Fr. dep. Somme,
Abdij, klooster, onder bestuur van een
21,000 inw., met haven.
Abt of Abdis.
Abbiategrasso,
distr.
in
It.
prov.
Abdoel-asis, (1) 32ste sultan der OsmaMilaan, 121,000 inw., met hoofdplaats zoo nen, geb. 9/2 1831, was de eerste sultan, die
geheeten, 13,000 inw.
zijn rijk verliet en naar Parijs en London
Abbink (pseud.), Ceratinus, Ned. schrij- ging. Na zijn terugkomst wilde hij zijn rijk
ver, 1802-70.
op westersche wijze inrichten, maar had niet
Abbotsford, beroemd buitenverblijf an de kracht om den tegenstand te overwinWalter Scott.
nen, hij word 30/5 1876 onttroond en 4/6 1876
Abbreviatuur, (Lat.) afkorting, afkor- vermoord.
tingsteekens, verkorting.
(2) Sultan van Marokko sedert 6/6 1894,
Abbring (Harmanus Johannes), Nederl. geb. 24/2 1878, is tot hervormen geneigd en.
schrijver, 1788-1874. daarom sedert Sept. 1902 onrust en opAbbt (Thomas), Duitsche phil., geb. 25/11 stand. 1908 afgezet.
1738, gest. 3/11 1766. Schreef o. a. : ,Van
Abdoel-H amid I
Sultan van Turkije,
den dood veer 't vaderland".
1725/89 (2) II, Sultan van Turkije, geb.
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1842, kwarn 1876 aan de regeering, werd 1909
afgezet.

Abi
in 0. Afr. gelegen, ten Z. 0. van Nubie en
de Roode Zee ; een woest land, zeer berg-.
achtig, met in 't midden een grasrijk plateau. De voornaamste rivier is de Blauwe
Nijl en het grootste moor het Tannameer.
De voornaamste uitvoer is : Koffie, huiden
en ivoor , de invoer voornamelijk katoenstoffen, suiker, rijst, likeuren enz. De inw.,
ruim 8-.1. mill.
bestaan uit verschillende
stammen en warden door een despotisch keizer geregeerd, hoofdstad Debra Tabor,
residentie van den Aboena (geestelijk opperhoofd) Gondar ; legersterkte in vredestijd 150,000 man. Sedert 1900 : spoorweg en
telegraaflijnen.
Godsdienst : Christelijk, vermengd met
tooverformulieren, Joodsch, Mohammedaansch
en vele heidenen.
Wegens een gewelddaad jegens een Eng.
gezant geraakte het land, na onderling veel
strijd gevoerd to hebben, onder Theodoor II
(negus negesti) in oorlog met Eng. In 1868
werd de sterkste vesting van het land,
Magdala, ingenornen, waarop de keizer zich
doodschot. De vorst van Tigre veroverde
het land en sneuvelde in 1889 tegen do
Mandisten. Daarna regeerde Menelik van
Gao. Deze raakte in oorlog met Italie door
eon nederzetting in Massase, aan de Roode
zee. Italie moest zijn nederzetting terugtrekken, na den slag bij Adna op 1 Mrt 1896
en in Oct. erkende It., bij den vrede van
Addis Maba, de onafhankelijkheid van het
land. Invallen van uit Somaliland werden
tot nog toe met good gevolg afgeslagen.
Het land wordt sedert, 1889 door Menelik II
geregeerd.
(Volgens andere opgaven is hot land
508,000 K.M 2 . groot en heeft 4.1 mill. inw.,
volgens weer anderen 2,500,000 KM 2 . en
heeft 15 mill. inw. De grenzen zijn dan ook
nog Diet juist bepaald. Bovengegeven opgayen komen ons het jniste voor.)
Abgara, titel voor de vorsten van een
rijk in Mesopotamia. Bekend is vorst Oekema, regeerde 13-50 na Christ., die, zoo de
legende luidt, een portret van Jezus ontving met de beeltenis van J.-Christus, waarnaar de portretten der Oostersche kerk gem a akt zijn.
Abhasvaras, „de schitterenden", n..1. de
Boeddhistische goden van den 12en hemel.
Abia, kleinzoon van Salomo, koning van
Juda, 932-929 v. Christ.
Abich (Wilh. Herm.), Duitsche Natuurk.,
geb. 11/12 1806 to Berlin, Prof. to Dorprat ;
reisde in Italie, Kaukasuslanden, Armenia
en Perzie, gest. 2/7 1886.
Abimeeren, (Fr.) in 't verderf storten.
Abiose, kunstmatige schijndood.
Indianenstam in Argentinie,
Abiponen,
prow. Santa-Fe, omstreeks 5000 zielen sterk.
,

ABDOEL-HAMID 11.

Abd oel Hamid Bey, een Fr., Ducouret gertaamd, heeft om in Afr. to kunnen doordringen, den Moliammedaanschen godsdienst
aangenomen. Hij bereisde Egypte, Abessinie, Arabia, Perzie en West-Soedan.
Abd ur Rahman, geb. 1830, regeerde door
den Eng. invloed van 22/7 1880 over Afghanistan en stierf 1110 1901.
Abacile (1) (Abbijn van de), Vlaarnsche
schrijver„ geb. 1835.
(2) (Jodocus Sebastiaan van den), Ned.
schilder, geb. 1797 to Gent, werd ald. Prof.
Abel, (1) 2e zoon van Adam en Eva, was
een herder, word door zijn broeder
gedood.
(2) Koning van Deneniarken (1250).
(3) (Jacob Frederik), geb. 9/5 1751, Duitsche
Prof., leeraar van Schiller, gest. 7/7 1829.
(4)
(Niels Hendrik) Noorw. wiskundige,
geb. 5/8 1802, gest. (3/4 1829.
Abe! de Plsjo! (Alex.), Fransche schilder,
geb. 30/1 1785, gest. 28/9 1861 to Parijs.
Abdo
(Jacobus Theodorus), Ned. schilder, 1830-1866.
Abendanon
(Jacq. Henri), Ned. rechtsgeleerde, geb. 1852, was 1900-1905 directour van het dep. van onderwijs, eeredienst
en nijverheid in Ned.-Indie.
Abercrombie (Ralph), Eng. generaal, deed
in 1794-99 een inval in Nederlai 1, echter
zonder succes.
Aberdare Range,
bergketen in O.-Afr.,
4000 M. hoog.
Aberdeen, (1) stad in het graafschap met
denzelfden naam in Schotland, 305,000
inw.
(2) Graafschap in Queensland (Aus.).
(3) Distr. in Nieuw Brunswijk (Canada).
Abergaveny, stad in Eng. graafschap
Monmouth, 8000 inw. ; kolenmijnen.
Aberreeren, (Lat.) afwijken, afdwalen.
Abersychan,
stad in Eng. graafschap
Monmouth, 16,000 inw. ; kolen- en ijzermijnen.
Abesche, hoofdstad van Waddi, Midd.
Soedan, 25,000 inw.
Abessiniii of Abyssine, ook wel Habesj,
is het °Aide Ethiopie of Axumitische rijk,
-

-

-

-

-

-
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Abj
Abject,

(Lat.), laag, verachtelijk, ver-

worpen.

Ablations, 6e naamval in het Lat.
Ablepsie, (Gri.) verblinding, blindheid.
Ablegaat, pauselijk afgezant ; magnaat-

Abs.
alwaar hij studeerde ; bezorgde zich de achting door zijn onverschrokken waarheidszin,
maar vooral door zijn liefdevol optreden
een pestepidemie. Hij overleed in 1709
op 1 Dec. te Weenen.
Abrahamieten, secte in de 9e eeuw,
loochende Christus en nain alleen de 10 geboden en het Onze Vader aan.

vertegenwoordiger van den Rijksdag van
Hongarije.
Ablis, gem. in 't dep. Seine et Oise, in
Abrahamson, (Aug.) Paedagoog, geb.
1870 door de Duitsche troepen verbrand.
Ablutie, handwassching, reioiging ; '-' een 29/12 1817, richtte de beroemde handwerk
school te Nags bij Gothenburg in Zweden
godsdienstregel.
op, gest. 6/5 1898.
Abmah, Perz. maand Aug.
Abrahamsz,
(Galenus, Abrahamsz de
(Abnorm), van den regel
Abnormal,
Haan), Remonstrantsch pred., 1622-1706,
afwijkend.
Abe, (wordt Obo uitgesproken), (1) hoofd- to Amsterdam. De oneenigheid met zijn
stad van het gouvernement met denzelfden ambtgenoot S. Apostool veroorzaakte een
naam in Finland, 35,000 inw., 1743 vrede scheiding in de gemeente. Hii schreef o.a. :
tusschen Zw. en Rusland ; (2) stad in Guinea, „De acht trappen der Saligheyt".
Abranyi (Kornel), Hongaarsche dichter
Eng. protectoraat, 10,000 inw.
Aboekesb, Egyptische naam voor Ned. en staatsman, geb. 31/12 1849 te Budapest ;
redacteur van de „Pesti Naplo", sedert 1884
Rij ksda alder .
Aboei Abbas Abd AIIah, (As Saffah) de lid van den Hongaarschen Rijksdag.
Abrikoos, vrucht van de Prunes armiaca,,
bloeddorstige, le kalif van de dynastie der
wordt dikwijls gedroogd en ingelegd.
Abassiden.
Aboengers, volksstam op Sumatra.
Aboleeren, (Lat.) to Diet doen, afschaffen.
Abolitie, een soort van gratie of onthefling van straf, opheffing van een wet.
partij in N.-Amerika,
Abolitionisten,
die de afschaffing der slavernij voorstond.
Abomey, hoofdstad van Dahomey, 15,000
inw.
Abonnoniont, (Fr.) voorafbestelling, in•eekening, verbintenis voor ontvangst of gebruik van .goederen.
Abonnent, Abonne, inteekenaar.
A BETKOOS.
..
,iliapriiln a a I, (Lat.) oorspronkelijk.
Abortue, (Lat.) miskraam, ontijdige be-.
Abrupt, afgebroken, zonder samenhang.
2:1111-4,- ; A. provocatus, opzettelijke vrucht-'
Abruteeren, (Fr.), verdierlijken.
fdrijving (is bij de Ned. wet verbo.44).--Abruzzen, (1) hoogland in 't Noordelijk,
About, (Edniont Francois Valentin), Fr.
romanschrijver en journalist, geb. 14/2 deel van het vroegere koninkrijk Neapel
1828, redacteur van „XIX Siegle" (19e (isTapels) in Italie ; hoogste deel der Apennijnen ; (2) (Luigi Amedeo), hertog der, grins.
eeuw), gest. 27/1 1885 te Parijs.
Abracadabra, tooverwoord waarmede men van Savoie, It. marine-off icier, zoon van.
ziekten -verd,rijven kon ; onzin, wartaal. den ex-koning van Spanje, Amadeus van
Abraham, stamvader der Hebreeers en Aosta, geb. 31/1 1873. Noordpoolreiziger,
Arabische volkeren ; trok ongeveer 2000 jaar besteeg op reis naar Alaska, den 5512 M.
voor Christ. van uit Ur in Mesopotamia hoogen Eliasberg.
Abruzzen en Molise, landstreek van 4
naar Kanaan, vestigde zich daar en reisde
-

-

-

—

nog naar Egypte. De Mohammedanen prov. in midd. It., 16,529 KM 2 . met 1,527,00
schrijven de stichting van Mekka aan hem inw.
Absalon, 3e zoon van koning David, had
toe, en vereeren hem. Bij de Israelieten is
Abraham de bezitter van alle vrijheid en een groote gestalte, was trotsch en heerschuitvinder van een letterschrift. De naam zuchtig. Hij liet zijn broeder Ammon dooden, stond tegen zijn vader op, maar moest
beteekent: vader van vele volken.
Abraham a sancta Clara, (Ulrich Me- vluchten, hierbij bleef hij met zijn lang
genie) geb. 4/7 1 642 to Kreenheimstetten ( F) hoofdhaar aan een tak van een boom han(2/6 1644 to Krahenheimstatten), Augusti- gen en werd door Joab, veldheer van David,
ncr monnik en later hofprediker te Weenen, gedood.
.
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Ace,

Accident, (Fr.), een toevallige, onaangeAbsam, bedevaartsoord in Tirol.
Absces, etterbuil, ettergezwel in- of uit- name gebeurtenis, een belemmering, ongeluk.
wendig.
Accijns, belasting op consumtie-artikelen,,
Absent, (Lat.) afwezig.
Absinth, een alcohol houdende drank, b.v. op suiker, wijn, enz.
Acclamatie, (Lat.) met handgeklap, toe-een likeur, die meest met water vermengd
juiching ; met A. aannemen, zonder stemgedronken wordt.
Absolutie, (Lat.), kwijtschelding (der ming, met handgeklap of gojuich jets aannemen.
zonclen).
Acclimatisatte, (Lat), gewenning, aanAbsolutisme, regeeringsvorm, met een
onbepaalde macht, zonder grondwet.
passing aan een ander klimaat.
Accolade, omhelzing, gebruik bij het
Absoluut, (Lat.) beslist, bepaald, zeker.
Absorbeeren, (Lat.) opslorpen, inzuigen.
tot ridder slaan, samentrekteeken.
f
Accompagnement, (Fr.) muziekbegeleiding.
Absorptie, opslorping, inzuiging ; A. van
Accompli, (Fr.) volbracht, voltooid ; fait a,
het licht, het in zich opnemen van een deel
der lichtstralen, b.v. een voorwerp dat alle voldongen feit.
Accoord, overeenkomst, verdrag, samenlichtstralen absorbeert is zwart, neemt het
alle lichtstralen behalves rood , op, dan noe- klank van toonen.
Accordeeren, (Fr.) tot een schikking
men wij dat voorwerp rood.
Abstinentie, (Lat.), onthouding, b.v. komen.
Accordeon, muziekinstrument, gelijkend
van sterken drank of vleeschgebruik.
Abstract, (Lat.) afgetrokken, op zich op een harmonica.
zelf beschouwd, enkel gedacht.
Abstracte wetenschap, zuiver leerstellige
tegenover toegepaste wetenschap.
Absurd, (Lat.) ongerijmd, onzinnig, dom.
Abt, R.-Katholiek priesterlijke waardigheid. Hoofd van een abdij (Klooster).
Abu Bekr, le Kalif der. Arabieren, geb.
573 te Mekka, schoonvader van Mohammed
LCCOADIL011.
en zijn opvolger in 632, gest. 23/8 634 te
Medina.
Abundantia, Rom. godin des overvloeds.
Accoucheur, verloskundige ; Accoucheuse,
Abusisvoiiik, bij vergissing, per abuis.
vroexl vrouw.
Abyssinia, zie Abessinie.
Accountant, (Eng.) beeedigd boekhouAcacia, fam. der Nimosaceeen ; vlinder- der tot het nazien en controleeren van koopbloemig gewas of struik, tussehen de keer- mansboeken.
kringen thuis behoorend, heeft ongev. 400
Accrington, stad in Lancashire in Eng.,
soerten.
39,000 inw. ; kolenmijnen en katoenindustrie.
Academia, landschap bij Athene met gymAccumulator,
(Accumulatie,
ophooper,
nasium, waar Plato onderwijs gegeven heeft. ophooping), apparaat tot hot opzamelen van
Academie, inrichting voor onderwijs der electrisehe kracht.
wetenachappen en kunsten, komt van acaAccuraat, nauwkeurig, precies, juist.
demia.
Accusatief, 4e naamval.
Acanthaceen, Plantenfamilie, die in onAceraceen, Ahornboomen, groeien in de
geveer 1300 soorten voorkomt en meest in de gematigde luchtstreken.
keerkringen ; groeien hoofdzakelijk als struiAcerra, stad in Italie, 17,000 inw. ; zwavelken.
bronnen.
A Capella, zie capella.
Acestor (Gri.), naam voor Apollo.
Acapulco, havenstad in Mexico, staat
Acetometer, (Lat.) Azijnmeter.
Guerero, 5000 inw.
Aceton, (Lat.) azijngeest ; heldere vloeiAcarira, Hindoesche godin der Liefde.
stof, met zoetachtigen, aangenamen reuk en
Acarpie, (Gri.) onvruchtbaarheid.
scherpen, bijtenden smaak ; ontstaat bij droAcatlan, stad in Mexico, prov. Puebla, ge di stellatie van azijnzure zouten.
11,000 inw.
Acetyleengas, een sterk lichtgevend, onAccensor, (Lat.) voorganger.
aangenaam riekend gas, ontstaat door ontAccent, klemtoon, nadruk op lettergreep. leding van calciumcarbid door water ; geeft
Aocepteeren, (Fr.) aannemen, daarvan meer licht dan kolengas, is 15 maal sterker ;
komt : Acceptatie, aanneming, b.v.
van werd reeds door Davy (zie aid.) ontdekt.
een wissel ; Accept, aangenomen, op een
Aceval, (Emilis), president van de repu-wissel.
biiek Paraguay, geb. 1854, werd in 1895
—

-

Ach
pres., maar in 1902 door kolonel Escurra
verj aagd.
Ach, (1) afkorting van : Acharius, Zweed.
natuuronderzoeker (zie aid.) ; (2) kleine rivier in Beieren, rechts van den Donau.
A, oh, Anno Christi = in 't jaar van
Christus, in het jaar onzes Heeren.
Achab, koning van Israel, 913-897 v.
Christus.
Achaemenes, stamvader der Per. dynas-
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tie der Achaemiden, 559-330 v. Christ.
Achille
Cesbron,
(Achille Theodore)
Achaia, (vroeger) Achialeia of Ionia,
kuststreek van Peloponnesus, werd. eerst be- voornaamste bloemschilder, geb. 1849.
Achilles, de beroemde held der Gri. oudwoond door Toniers, later Achaeeren. De
eersten vormden een bond van 12 steden, de heid, door Homerus in zijn Ilias bezongen ;

anderen een bond van Achaeeren, bereikten was kart na zijn geboorte in een vat met ge_
in de 2e eeuw voor Christ. hun toppunt van weid water gedompeld en bij de pees, die
macht en werden 146 v. Christ. door de loopt van de kuit naar den hiel, vast geRom. overweldigd en werd Achia een Rom. houden en er uitgetrokken. Hierdoor bleef
dit een droog plekje en was hij daar slechts
prov.
Achal Teke, district in Aziatisch Rus- to wonden, terwijl hij overigens niet te wonden was. Nam deel aan den tocht naar
land, Transkaspisch gebied, 40,000 inw.
Achalzych, vesting in Rusl., gouverne- Troje en doodde Hector, en sneuvelde zelf
meat Tiflis, 2658 KM 2 ., 600,000 inw. ; over- voor de inneming van Troje, door Paris, die
winning der Russen 27/8 1828 onder Paske- de kwetsbare plaats wist.
Achilles H iel, kwetsbare plaats van
witsch tegen de Turken onder Mustafa
Achilles, (fig.) zwak punt, plaats waar men
Pascha.
Achard, (1) (Franz Carl), Duitsch na- iemand treffen kan.
Achilles Pees, pees van de kuitspieren
tuurk. en scheikundige, geb. 28/4 1753 Berlin ; bracht verbeteringon aan in de berei- naar den hiel.
Achlat, stad in Aziatisch Tur., Vila et
ding van beetwortelsuiker, gest. 20/4 1821
Kunern ; (2) (Louis Amedee Eug.), Fransch 13itles, 4000 inw. • vroeger Armeensche koromanschrijver
tooneeldichter, geb. 23/4 ningsresidentie met 200,000 inw.
Achleitner,
(Arthur), geb. 16/8 1858,
1814 ; schreef onder Pseud. Grir4orn, gest. 25/3
Duitsch schrijver, o.a. vertellingen uit de
1875 te Parijs.
Acharius, (Erik) Zw. geneeskundige en Alper.
Achmed, (1) I, 14e sultan der Osmanen,
plantenkundige, geb. 10/10 1757, gest.
regeerde van 1603-17, geb. 1589 ; sloot vrede
14/8 1819.
Achates, metgezel van Areas bij de met Duitschland in 1606 en met Perzie in
1612, stierf 22/11, 1617; (2) A II, 22e sulvlueht uit Troje.
Achaz, koning van Juda, 742----726 voor tan der Osmanen, regeerde van 1691-1695,
geb. 1643 ; (3) A III, 24e sultan van Tur‘Christus.
—

Achemeniden,

kije, regeerde van 1703-30, geb. 1673 ; streed

Perz. koningsgeslacht van ongelukkig tegen Rusland, Oostenrijk en
de dynastie van Achemenes, 688-330 jaar Perzio, werd in 1730 afgezet en stierf in
voor Christus. 1736 in de gevangenis; (4) A, Midhat, beAchenbach,
(1) (Andreas), Duitsch schil- roemde Turk. schrijver, geb. 1814, voerde
der, Prof. to Dusseldorf, geb. 29/9 1815; (2) een nieuwe stijl in de literatuur in (zie Med(Oswald), broeder van den voorgaande, ook dahstijl).
schilder en Prof. to Dusseldorf, geb. 2/2
Achmin, stad in Opper-Egypte, 28,000 in-

1827, gest. 1/2 1905; (3) (Heinr. von), woners.
Duitsch staatsman, geb. 23/11 1829 to SaarAchronisch, (Gri.) ontijdig.
briieke, 1873 minister van handel, 1879 opAchscharumow,

(Nicolay Dmitrijewitsch)
perpresident van Brandenburg, gest. 9/7 1899 Russisch schrijver, geb. 1819.
te Potsdam.
Acht, dorp in de gem. Woensel en
Achenwall, (Gottfried), de grondlegger Eckard, N.-B.
der wetenschappelijke statistiek, geb. 20/10
Achtarm, (Octopus), Koppootig week1719 ; 1748 Prof. te Gottingen, gest. 1/5 1772. dier, uit de tropische zeeen ; kan eenigew
Acheron, in de Gri. fabelleer, de zoon tijd op 't droge leven, heeft 8 even lange arvan Helios en Gaea, werd voor straf door men, de derde arm rechts bij het mannetje,
Jupiter veranderd in een slijkvloed en ver- dient tot paringsorgaan.
bannen naar de onderwereld.
Achtentwintlg, oud geldstuk, f 1.40.
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Acht

Achtet Ambacht, deel der gem. Hendrik- 1764-4834; gat uit „The microscosm of London", „World in miniatur", 43 deelen.
Ido-Ambacht, N. B.
Ackersdijk, (Willem Cornelis), geb. 1761 te
Achterhoede, laatste deel van een leger
of vloot.
's-Bosch, Ned. schrijver ; schreef g,eschiedAchter Indie, Oosterhelft van 't Ind. en oudheidkundige opstellen, gest. 1843.
Acket, (Johannes Matthijs), geb. 1862,
vasteland.
Achterlader, een, thans meest afge- Ned. schrijver ; schreef „Over de navolging
schaft, vuurwapen, hetwelk van achteren Christi."
Acitte, (Aino), Finsche operazangeres, geb.
c, eladen wordt.
Achterlastig, neiging van een schip om 23/4 1876, sedert 1897 verbonden aan de groote opera te Parijs ; maakte vele gastreizen.
achter meer diepgang to nemen.
Achtermann (Theodoor Wilh.), Duitsch
Acoca, Indische koning, (Piyadassi) 259/
beeldhouwer, geb. 15/8 1799, gest. 26/5 1884; 222 v. Chr.
Aconcagua, (1) prov. in Chili, Z.-Amer.,
hoofdzakelijk kerkelijke kunst.
Achtersteven,
achterste gedeelte van oppervl. 16,126 KM 2 . met 131,000 inw. ;
een schip.
bergland ; uitvoer : vruchten en koper ; hoof dAchterveld,
dorp op de grens van stad : San Felipe ; (2) de hoogste berg van
Amerika, 6970 M. hoog, in Jan. 1897 voor
-Utrecht en Geld., gem. Barneveld.
Achtliarspelen, gem. in Fri., 12,708 inw. het eerst bestegen door : Zurbriggen en
Fiszgerald.
Achtmaal, dorp, gem. Zundert, N.-B.
Aconitum,
Monnikskap of stormhoed,
Achtponder, kanon voor kogels van 8 pond.
fare. der bekende boterbloemen, zeer giftig.
Achttienhoven, gem., Utrecht, 580 inw.
A condition, op conditie, op voorwaarAcht urendag,
wettelijk voorgeschreven,
als normalen arbeidsdag ; sedert een halve de, onder bedinging.
A conto, op rekening, op afbetaling.
eeuw door d.emocraten en georganiseerde arAcosta, (Gabriel), Portugeesch Edelman,
beiders als eisch gesteld. Is in Austr. reeds
wet en in de Ver. Staten aan alle arbeiders geboren uit Joodsche ouders, werd opgevoed
in staatsdienst toegestaan, en ook in Duitsch- in de leer der R.-K. kerk, trad in 1620 in
land ten deole en in Frankrijk voor de mijn_ Amsterdam tot den Joodschen godsdienst
workers en sedert 1908 voor vele bedrijven. toe, maar word door zijn geschriften in den
Achty, hoofdplaats Russ. district Daghe- ban gedaan, onderwierp zich later aan de
hem opgelegde boetedoening en schoot zich in
stan, 6000 inw.
Achtyrka of Achtyrsk, hoofdplaats, 24000 1647 dood.
Acquapendente,
stad in de It. prey.
inw., in het district met den zelfden naam,
met 161,000 inw., gouvernement Charkow, Rome, 6300 inw.
Acquasanta, stad bij Ascoli, It., 7600 inw.
Rusl.
Acquaviva delle fonti, stad in It.
Acidatie, (Lat.) verzuring.
prov. en distr. Bari, 12,000 inw.
Acidurn, (Lat.) zuur.
Acqui, hoofdstad in It. prey. Allessandria,
Acillius (Glabrio), Rom. volkstribuun, 190
14,000 inw.
v. Chr. ; overwon Antiochus den Groote.
Acquisto, (Luigi), It. beeldh., 1745-1823.
Acireale, havenstad van Sicilie, It., prov.
Acra, (1) heuvel in Jeruzalem ; (2) St.
Catania, 36,000 inw. ; zee- en zwavelbaden,
Jean d'Acra (vroeger Ptolemaeus), havenfabrieken en handel.
Acker (1) (Aug. von), Vlaamsch letter- stad in Syrie aan een golf der Middell. zee,
30,000 inw.
kuiidige, 1827-1902.
Acre, Eng. vlakiemaat, ongev.
Ned.
(2) (Leopold van), Vlaamsch dichter, geb.
bunder.
1832.
Acri, stad in It. prov. Cosenza, 13,000 inw.
(3) (Paul), Fr. schrijver, geb. 1874.
Acroaterium,
(Gri.), gehoorzaal, stu
Ackermann (1) (Konrad Ernst), Duitsch
tooneelspeler, geb. 1/2 1712, gest. 13111 1771. deervertrek.
Acrobaat, (Gri.) koorddanser, kunstenin Hamburg ; (2) Sophie Charlotte, echtgenoote van den voorgaande, geb. Biereichel, maker.
Acropolis, zie Athene.
geb. 15/5 1714, gest. 14/10 1792 ; (3) Charlotte, dochter van beide voorgaanden, geb,.
23/8, 1757, gest. 20/5 1775, ongewoon gevierde tooneelspeelster ; (4) Louise Victorie, geb.
Choquet Fr. schrijfster, 30/11 1813 geb. to
Parijs, gest. 3/8 1890 to Nizza ; (5) Karl
Gustav, Duitsch conservatief staatsman,
geb. 10/4 1820, van 1871-93 in den Rijksdag,
van '81—'84 vice-president, gest. 1/3, 1891 to
ACROPOLIS.
Dresden ; (6) Rudolph, Duitsch industrieel,
-

-

-

-

-
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Acta, verslag bij de Rom. van de dagelijksche handelingen van den Senaat en.
Comitien ; naam voor verschillende tijdschriften.
Acta diurna urbis, Rom. staatscourant.
Duitsch tijdschrift
Acta eruditorum,
voor geleerden, 1682-1782.

Acte, (en als bewijsmiddel dienende oorIonde, een bewijsstuk afgegeven of bekrachtigd door de bevoegde macht b.v. Acte van
geboorte, huwelij k, overlij den enz.
Acteur, tooneelspeler.
Actie, aandeel in het kapitaal van een
onderneming ; het gebruikmaken van de
rechterlijke taacht om zich recht te verschaffen ; look) beweging, agitatie o.a. directe
actie, strijdmiddel ,der Anarchisten, om bij

Adal, Adel, landstreek in AbyssiniO (0.Afr.) Fransch en It. nederzettingen.
Adalbert, (1) (van Praag), de heilige
apostel van Pruisen en Polen, geb. 955 ( ?)
bisschop van Praag, 23/4 967 vermoord, begraven te Gnesen ; (2) Bisschop van Bremen en
Hamburg, geb. 1000 ( ?), gest. 16/3 1072;
(3) Graaf van Saarbriicken, bisschop van
Mainz, gest. 23/6 1137 ; (4) Heinr. Wilh.
Prins van Pruisen, geb. 29/10 1811 te Berlin, opperbevelhebber der Duitsche vloot,
1850 getrouwd met de danseres Therese
Elszler, gest. 6/6 1873 to Karlsbad ; (5)
Prins van Pruisen, 3e zoon keizer Wilhelm II, geb. 14/7 1887, maakt 1903/4
een wereldreis, en bezocht het hof in
Peking.

-eventueele moeielijkheden tusschen werkgevers en werknemers, dadelijk den arbeid
neer te leggen.
werkzaam, bedrijvig, in dienst ;
Actief,
-de bezittingen van een gefailleerde, staat
tegenover het passief.
Actium, tegenwoordig Capo di Figolo, of

AdaHa,
(vroeger Attaleia), Klein-Aziatische havenstad, aan de Z.kust, 13,000
inw.
Adalgas, aartsbisschop van Hamburg en
Bremen, 888-909.
Adam, (Hebr.) mensch ; de eerste mensch,
volgens de bijbelsche geschiedenis stamvader
La Punta, een stad, een gebergte en een van het menschelijk geslacht, overleed in
Appollotempel in Acarnanie, tegenover Epi- den leeftijd van 930 jaar en werd te Hebron
rus. Overwinning 2/9 31 voor Christ. begraven.
van Octavianus over Antonius en KleoAdam, (1) (Louis), geb. 3/12 1758, pianopatra.
onderwijzer, Prof. te Parijs, gest. 11/4 1849 ;
(2) (Adolph Charles), opera componist, noon
Activiteit, werkzaantheid, energie.
Acton, (Sir John Francis Edward) gunsteling van koningin Karoline en in den
vorstenstand verheven ; geb. 1/10 1737 ; werd
1785 1e minister van Napels, moest 1806
voor de Franschen vluchten en stierf 12/8
1811 te Palermo.

Acton, (1) stad in Eng. graafschap
Middlessex, 25,000 inw. ; mineraalbronnen ;
(2) voorstad van Louden, 38,000 inw. ; (3)
stad in Can. prov. Quebec, 22,000 inw.
Actrice, tooneelspeelster.
Actualiteit, werkelijkheid, werkzaamheid.
tegenwoordigheid.
Aotueel, werkelijk, passend, zakelijk.
Actum, handeling, bedrijf.
Acute ziekten, ziekten met snel verloop.
A. D., Anno Domini = 't jaar des Heeren,

(auszer Dienst), buiten dienst.
a. d., a dato, van heden af.
Ada, (1) dochter van Dirk VII, graaf van
Holland, betwistte haar oom Willem I het
graafschap, werd echter overwonnen en naar
Texel verbannen, waar zij op 20-jarigen leeftijd overleed.; (2) Schotsche prinses, vrouw
van Floris III, graaf van Holland ; (3) dochter van Willem I van Holland, abdis van
Rijnsburg; (4) stad in Hong. komitaat
13acs-I3odrog, nabij de zijrivier van den
Theisz, 13,000 inw.
Adagia, (Lat.) spreekwoorden.
Adagio (It. term in de muziek), langzaam, gemntigd, zacht.

ADOLPHE ADAM.

van den voorgaande, geb. 24/7 1803, Prof.
aan het conservatoir to Parijs, gest. 3/5 1856
te Parijs ; (3) (Le Bossu d'Arras), Fr. dichter en componist, geb. 1240, schreef de oudste opera comique; (4) (Charles), Fr. phill.,
geb. 1857, Prof. to Dijon, gest. 1894.
Adama, stad in Palestina.
Adamaoea, (Adamawa), Afr. Negerrijk,
ten Z. van het Tchadmeer, oppervlakte
137,365 KM2 . met 32 mill. inw.; hoofdstad
Yola, ten deele aan Duitschland onderworpen en Jan. 1902 bij Kameroen ingelijfd;
hoofdprod. ivoor, gummi, cacao enz.
A damberger,
(Antonia), Oostenrijksche
tooneelspeelster, geb. 31/12, 1790, gest. 25/12
1867.
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bergengroep ten Z.-W.
Adamello groep,
-van Tirol, hoogste punt 3564 M.
Adamieten, dweepzieke secte uit de 16e
eeuw in Oostenrijk, wilden terugkeeren tot de
paradij stoestanden, verwierpen het huwegeloofden aan den God Moc en vergaderden 's nachts geheel naakt.
Adamo, (Max), Duitsch schilder, geb. 3/11
1837, gest. 31/12 1901 te Miinchen ; schilderde : Oranje en Egmond.
(1) (Samuel), medestichter der
Adams,
N.-Amerikaansche onafhankelijkheid, geb.
'27/9 1722 te Boston, 1794—'97, gouverneur
van Massachussetts, gest. 2/10 1803 ; (2)
(John), 2e president der Vereenigde Staten, 1797-1801, geb. 19/10 173.5, vice-president 1789—'97, gest. 4/7 1826 te New-York ;
(3) (John Quiney), zoon van den voorgaan, de, 6e president der Ver. Staten van Amerika, 1825—'29, geb. 11/7 1767, gest. '23/2
1848 ; (4) (Charles Francis), zoon van (ten
voorgaande, geb. 18/8 1807 te Boston, gezant te Londen, 1884 president van het
spoorwegwezen, gest. 21/11 1886 ; (5) (John
Congh), Eng. Astronoom, geb. 5/6 1819
Prof. to Chambridge, berekende de baan van
Neptunus, gest. 20/1 1902 te Londen ; (6)
(Charles Kendall), Amerikaansch schriiver,
geb. 24/1 1835, Prof. aan de Cornell-universiteit ; (7) stad in N.-Amerika, staat Massachusetts, 12,000 inw.
Adamsappel,
vooruitsprin gend gedeelte
van het strottenhoofd, vooral bij mannen.
Adamsbrug,
zandbankenreeks tusschen
Ceylon en Voor-Indie.
Adamspiek,
hoogste berg op Ceylon,
6950 M. hoog ; van hieraf zag Adam het
laatst het paradijs; is een bede-iaartsoord
der Mohammedanen ; ook kan men, volgens
de sage, de voetstappen van Boeddha daar
nog zien.
Adana, hoofdstad met 50.000 inw. van
Let Turksche vilajet Adana, oppervl. 37,200
101 2 . met 420,000 inw.
Adangbe,
oord in Duitsch West-Afrika,
gebied Togo, Opper-Guinea, 8000 inw.
(Michel), Fr., plantenkundige
Adanson,
een reiziger, geb. 1727 7/4, bezocht 1749—'53
Senegal, gest. 3/8 1806 to Parijs.
Adansonia digitata, apenbroodboom.
Adapteeren, (Lat.) aanpassen.
Adar, (Hebr.) 12e maand van den Joodschen kalender en 6e maand van het feestjaar.
Adarme,
(Span.) gewicht in Z.-Am., 2
grammen ongeveer.
Adat, (Arab.), gewoonterecht, gewoonte,
gebruik.
Ad calendas grecas, tot den Gri. kalender, d. i. nooit, wijl de Gri. den Rom. kalen'der niet kenden.
Adder, slang behoorende tot de fam. der
-

Ade

kruipende dieren (Reptilia) is vergiftigend,
heeft breeden kop met schildjes voorzien, rug
met schubben bedekt ; komt ook in Ned.
voor, le-eft van kleine dieren.
Adderley, (Sir Charles Bowye), Eng. conservatief staatsman, geb. 2/8, 1814.
Addi, 4e maand van het Indische jaar.
Addis Ababa,
of Finfini, hoofdstad van
Abessinie, 50,000 inw. ; 26/10 1896 vrede met
Italie en onafhankelijkheid verklaring, vroeger residentie van Menelik II.
Addis Alam,
tegenwoordige residentie v.
Menelik II van Abessinio.
Addison,
(Joseph), Eng. geleerde en
dichter, geb. 1/5 1672, werd in 1717 staatssocretaris, schreef bijdragen voor „Spectator", „Tatler", „The tragedy of Cato" enz.
gest. 17/6, 1719.
Adebaar, dichterlijke naam voor ooie.
vaar.
Adel,
hoogste geboortestand, menschen,
lo. die afstammen van stamvaders, door
werkelijke of gewaande verdienste, boven de
gewone menschen verheven en daardoor
rechten en vooral erfelijke rechten bezitten,
zij mochten een wapen voeren, eon naam en
werden in 't bezit gesteld van vele vaste
goederen en in staat geacht waardigheden en hooge betrekkingen to bekleeden.
Dit waren en zijn meerendeels gunstelingen
van vorsten en regeerders en dateeren uit
de lle en 12e eeuw, 2°. de minder adellijken,
zij die door eon Adelbrief van koning of
keizer of regeering in den adelstand werden
verheven. Tot den Mel behooren in Duitschland : Prinsen, baronnen, edelheeren, hertogen on graven. In Eng. Hertog, markies,
graaf, burggraaf, baron ; doze hebben zitting in het Hoogerhuis. In Fr. werd de
adel in 1790 afgeschaft, maar in 1808 door
Napoleon weer ingesteld. In Ned. wiHden
sinds 1815 adelbrieven verleend. Sedert 1795
zijn de rechten der adellijken geheel afgeschaft.
Adel, volgens de Friesche sage de vader
van Friso, den stamvader der Friozen ; deze
zou in de 4e eeuw voor Christ. in Kl.-Azie
geregeerd hebben.
Adela, (1) dochter van Dagobert II,
grootmoeder van Gregorius, bisschop van
Utrecht, stichtster der Abdij to Trier ;
(2) dochter van graaf Wigman V, heer
van Nordingerland, Urk on Hameland; betwistte na den dood haars vaders de goederen aan haar broer Luitgard, aartsbisschop van het klooster to Elten in de 10e
eeuw en liet hem vergiftigen ; gehuwd met
Imik, graaf van Renkum on later met Balderik van Cleef. Zij was z(16 veracht, dat
men haar lijk opgroef on in de rivier
W ierp.
-

-

Adelaer of arend

(Aquila) is een der

grootste roofvogels err gewoonlijk de koning

ADELAA R.

der vogels genoemd. Wordt als symbool van
kracht en moed op vele wapens en vlaggen
geteekend, behoort tot de familie der valken.
Adelaar, (Eagle), N.-Amerikaansch goudgeldstuk, 10 dollars.

Adelaart order,
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Pruisische ridderorden,

de zwarte .adelaars orde werd den 18/1 1701
door honing Friedrich 1 van Pruisen gesticht, is de hoogste Pruisische orde met
erfadel verbonden.

(2) Dochter van graaf Wichard III van
Geld., gehuwd met graaf Otto van Nassau,
gest. 1085.
(3) Dochter van graaf Otto II van Geld.,
gehuwd met graaf Willem van Friesland,
later met graaf Willem 1 van Holland.
Adelmann, bisschop van Brescia in de lle
eeuw, ijverde tegen het huwelijk van priesters.
Adelsberger grot, druipsteengrot in het
nabij Adelsberg.
Oostenr. gebied
Aden, Eng. havenstad, aan de Z.-kust van
Arabia, met rotseilanden, steenkolendepOts
voor Eng., 49,000 inw. ; herhaaldelijk aangevallen door den Moellah van Somalieland.

Adeodatus, paus van 672-676.
Adhaesie, (Fr.) instemming, vergroeiing.
Ad-hoc, hier vcor, voor deze zaak, bepaald.
Adipati, titer voor regenten op Java.
Adjectief, bijvoeglijk naamwoord.
Adjodhia, (Adjodhia) hoofdstad van Kosala, Ned.-India, 10,000 inw.
helper, assistent, plaatsverAdjunct,
vanger.
Adler, (1) (George) politicus, geb. 1863,
Prof. to Bazel en Kiel, schreef „Geschiedenis van het Soc. en Communisme", „De
Soc. vraag".
(2) (Viktor), Oostenrijksch politicus, geb.

1853 to Weenen, een der leiders der Soc.Democraten.
(Adlerpiaster) Mexicaansch
Adlerdollar,
Zilver muntstuk, ongev. f 2.70.
Adlershof, dorp, Z.O. van Berlijn, 6000
inwoners
Ad-Libitum, (Lat.) naar welgevallen of
goedvinden
Ad majorurr Del gloriam, ter meerdere
eere Gods.
Administratie, het beheer, het bijhouden
van boeken.
Admiraal, hoogste rang bij de marine.
archipel (25
Admiraliteits-E Vanden,
eilandjes) N.O'lijk van Nieuw-Guinea, 2276
KM2 , 800 inw. ; sedert 1885 Duitsch gebied.
Adolf, (1) van Nassau, Duitsch koning,
geb. tusschen 1250/55, 5/5 1292 tot koning
gekozen, viel in den slag tegen Albrecht I
van Habsburg den 2/7 1298.
(2) van Nassau, 1488 stadhouder van
Gelderland.
(3) breeder van Willem den Zwijger,
gest. 1568 bij Heiligerlee.
(4) van Gelderland, zoon van Arnout,
.

.

RUSSISCHE ADELAARSORDE. DUITSCHE ADELAARSORDE.

De roode adelaarsorde werd door den erfprins Wilh. von Ansbach in 1705 gesticht
en in 1791 tot de tweede Pruisische orde
verheven ; bestaat uit 5 klassen en uit 43
soorten. Verder bestaat de Russ. en Serviache witte adelaarsorde en in Wtirtenburg
de gouden.

Adelaer (Kurt Sivertsen), geb. 16/12 1622
to Brevig, was generaal, trad in 1637 in
Ned. z&edienst, in '41 in Venetiaanschen en
in '63 in Deenschen, gest. 5/11 1675.
Adelaiden, hoofdstad in Australia 186,000
inw.
Adelbold, bisschop van Utrecht ; voerde
oorlog tegen graaf Dirk II, gest. 1027.
Adelborst, iemand die opgeleid wordt tot
officier bij de Ned. Marine.
Adelheid, (1) of de Heilige, dochter van
Dudolf II van Bourgondie, geb. 931 ; gemalin van Lotharius, koning van Italie,
haar man stierf door vergif, terwijl zij
tamest vluchten, trouwde later met Otto I,
keizer van Duitschland en stierf 16 Dec. 999.

geb. 1438 ; berucht door het afzetten van
zijn vader, werd door Karel. den Stouten
gevangen gezet, sneuvelde tegen de Fran-

schen to Doornik, 1477.
(5) Friedrich, hertog van Holstein-Euten,
geb. 14/5 1710, 5/4 '51 koning van Zweden,
gest. 12/2 1771.
(6) Wilh. Aug. Karl Friedrich, geb. 24/7
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Aeby, (Christoph Theodoor), Anthropo1817 te Weilburg, Hertog van Nassau, verkoeht Nassau voor 81 mill. thaler aan loog en anatomist, geb. 25/2 1835 te GutDuitschland in 1866, nadat het door Duitsch- tenbrunnen, gest. 7/7 1885. Prof. te Bern
land bezet was. Na den dood van koning on Praag.
Aediles, gekozen magistraat in 't oude
Willem III, 23/11 1890, groothertog van
Luxemburg tot 1/4 1902, droeg toen de regee- Rome.
Aedon, vrouw van. Polytechmos, koning
ring aan zijn soon Wilhelm over, gest. 1905.
(7) Prins van Schaumburg-Lippe, geb. van Thebe, doodde bij ongeluk haar zoon
veranderde in een nachtegaal.
Itys
2017 1859.
Aegadische eilanden, eilandengroep ten W.
(8) Friedrich, groothertog van Meek
burg-Strelitz, geb. 22/7 1848, in 1904 aan de van Sicilia, zeeslag 241 jaar v. Chr.
Aegeische zee, deel van de Midd. zee,
regeering.
Adonis, volgens de sage een zeer schoone tusschen Gri. en Ki. Azie, met zeer veel
jongeling, werd door Ares uit ijverzucht eilanden.
Aegeus, koning van Athene, vader van
omgebracht, daar Aphrodite verliefd op hem
was, volgens anderen op de jacht door cell Theseus, wierp zich, toen hij meende dat zijn
zoon dood was, in zee (Aegeische zee).
wild zwijn gedood, gold als de geliefde
Aegis, schild door Hephaestus voor Zeus
Persephone; hij wordt als zonnegod vereerd.
gemaakt, schild met Medusahoofd; ook
Adoptie, het aannemen van een kind.
Adorp, gem. in de prey. Groningen, 1315 schild van Palas.
Aegidi (Ludes. Karl), Duitsch Prof. te
inw .
Adour, rivier in Z.W. Frankrijk, valt in Berlin, 1825/1901.
le,egospotan103 9 rivier in Thracie ; 405 v.
de Golf van Biscaye.
Adowa, hoofdstad van Tigre (Abessinie). Chr., eeeslag, overwinning der Spartanen
Adra, Sp. stad met zeehaven aan de Midd.- over de Atheners.
Aemilius Paulus, Rom. veldheer, veroverzee, 12,000 inw.
Adrastos, koning van Argos, verwoestte de izooveel buit, dat de gewone belasting
afgeschaft werd, stierf ongeveer 160 v.
met hu 1p van 7 vorsten, Thebe.
Chr.
Adria, stad in It. a. d. Po., 1e.000
Aeneas, held van Troje, won van Anchises
Ad-rem, ter zake.
Adriaan, naam van 6 Pausen : I. 772-95, en Aphrodite, iniwde met de dochter van
II 867/71, III 884/85, IV 1154/59, V 1276, koning Latinus.
Aeolus, (1) zoon van Hellen, stamvader
VI A. Floriszoon, geb. 2/3 1459 te Utrecht,
leermeester van Karel V, gest. 14/9 1523 ; der Hellenen.
(2) God van de winder.
eenigste Ned. die Paus is geweest.
Acquator, evennachtslijn, evenaar ; een cirAdrianopel, (Turksch. Edirneh), hoofdstad
a/d. Maritza, 81,000 inw., in 1829 door de kel over de aarde getrokken, precies tusschen
Russell ingcnomen ; vrede 14/9 1829 en 31/1 de twee polen en de aarde in twee deelen
cleelend, Noord en Zuid. Ook het cirkel, well.
tusschen Turk. en Rush
Adriatische zee, deel van de Midch zee, den hemel deelt in N. en Z.
,equivalent, zie Equivalent.
tusschen Italie en het Balkan Schiereiland,
Aera, zie Era.
op enkele plaatsen 1000 M. diep, zout water.
Aeroliet, meteoorsteen, steenen welke tait
Adschmir, Brit. Indisch distr. hoofdplaats,
het luchtruim vallen.
74,000 inw.
Aereplaan, vliegmachine.
Adula berggreep, een bergketen bij St.
Aerschet, stad in Belg., prov. Brab., zeer
Lothar d.
(Lat. Aankomst), komst van oude stad, 8000 inw.; met veel beeldhouwAdvent,
Jezus, de 4 Zondagen voor Kerstfeest, het werk.
Aersens, (1) (Cornelis van), heer van Spijk,
begin -ran het kerkjaar.
Adventisten, een kerkelijke secte in 1831 staatsman, tegenstander van Oldenbarnedoor William Miller, Babtisten-predikant, veld, 1543/1627.
(2) (Cornelis van), heel. van Sommelsdijk,
gesticht. Deze nemen het geloof aan. de
terugkomst van Jezus aan en gelooven aan gouverneur van Suriname, 1620/88.
(3) (Francois van), heer van Sonamelsclijk,
een 1000-jarig vrederijk, dat komen zal.
staatsman, 1572/1641.
Adverb, (acIverbium) bijwoord.
(4) (Francois van), beer van Sommelsdijk,
mad, raadgeving, kennisgeving.
Advoceeren, in rechten dienen, raadgeven. Ned. vice-admiraal, 1666/1730.
Gri. redenaar
staatsman,
Aeschines,
Advokaat, rechtsgeleerde, raadsman.
tegenstander van Demosthenes, 389/314 v.
Ad vocem, bij het -woord.
Christ.
Ae. *)
de god der geneeskunde in
Aesqulapius,
de Gri. mythologie, genas vele menschen en
*) Zie voor 4.E ook E.
-

-
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Aes
deed ze ook uit den dood opstaan, hij word
door Zeus gedood. Zie ook esculaap.
Aesopus, Gri. fabeldichter, 6e eeuw v. Chr.
Aesthetics, (Aesthetiek), schoonheidsleer.
Aesthetiek, zie Aestetica (Gri.).
Aether, zie Ether (2), voorheen de verblijfplaats der goden.
Aetherisch, zie Etherisch.
Aetiopie, volgens de oude Gri. de landen
waar zwarte menschen (Aetiopiers) woonden, (2) de landstreek Z'lijk van Egypte,
aan den Nijl.
Aetiopie, volgens de oude Gri. de landen
aan den Nijl.
Aetius, Rom. veldheer, 390/454, streed
tegen de W. Gothen en Franken, werd door
keizer Valentinianus III gedood.
AetoliO, landschap uit het Gri. heldentijdperk, 170,000 inw. ; verbond tusschen alle
steden in A., in 167 v. Chr. aan Rom. onderworpen.
Afanasjew,
(Alexander Nikolajewitsch),
Russ. schrijver, geb. 23/7 1826, gest. 5/10
1871 ; schreef : Russ. sprookjes.
Afdrijven,
kunstmatig de onvoldragen
vrucht uit het vrouwelijk lichaam verwijderen.
Affaire, zaak, aangelegenheid.
Affiche, (Fr.), aanplakbillet, strooibillet.
Affiniteit, Verwantschap, de aantrekking,
die verschillende stoffen op elkander uitoefenen.
Affre, (Denis Auguste), aartsbisschop to
Parijs, geb. 27/9 1793 ; wilde tijdens de revolutie van 1848 vrede stichten en werd op
de barricade den 25/2 gewond en stierf
27/6 1848.
Affuit, onderste gedeelte, onderstel van
een kanon.
Afghanistan,
(vroeger : Drangiana
en
Ariana), land tusschen Perzie en Voor-India;
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archie ; legersterkte bij vrede 45,000 man
met ongev. 400 kanonnen. Is van beteekenis
geworden teen Ahmad-Sjah Abdali het onafhankelijke rijk stichtte, 1747/73. Heeft reeds
veel strijd met Eng. gehad en do tegenwoordige bewindvoerder, sedert 1/10 1901 Habib
Oellah, staat onder Eng. invloed.
Aflaat, kwijtschelding van zonde bij de
Kath. kerk.
Afmonsteren, het ontslaan of gedaan geven
van zeevolk.
Afridi's, een volksstam in Afghanistan,
80,000 zielen.
Afrika,
het derde werelddeel der oude
wereld ; het beslaat ongev. 29,821,000 KM2 .
en heeft een kustlengte van 27,638 KM. en
179 mill. inw. Het Noordelijk deel bestaat
hoofdzakelijk uit de reusachtige zandwoestijn,
de Sahare, het Zuidelijke is een hoogland.
Het wordt aan alle zijden door zee bespoeld
en is door het Suez kanaal van het wasteland van Azie afgesneden. Heeft vele
gebergten, o.a. Atlas, Abessinische Alpen,
Kameroengebergte, berggroepen van den.
Kilimandsjaro en den Kema enz. Voornaamste rivieren zijn : Nijl, Zambezi, Limpopo,
Oranjerivier, de Quanza, de Kongo, de
Ogowe, Gaboem, Niger, Gambia, Senegal enz.
Voorts meren, Tannameer in Abessinie,
Tsjadmeer, Njassa, Albert Njansa, Albert
Edward Njansa, Taganjika, Bangweole en
Moerameer. De bevolking behoort hoofdzakelijk tot de Kaukasische rassen, de rassen
der Hottentotten, Bosehjesmenschen. Verder
vele Europeesche nederzettingen. De bewoners van het Noordelijk deel zijn hoofdzakelijk Mohammedanen, Christenen, zijn hooi'd-

zakelijk in Egypte en Abessinie, verder heidenen, o.a. aanbidders van het vuur, Flo
voorouders enz. De zendelingen krijgen langzaam vaste voet. Er zijn reeds 42 zendelinghet Noordelijke gedeelte is bergachtig, ten genootschappen. Het klimaat is er hoofdzaZ.-W. zandwoesternijen ; het land is zeer rijk kelijk tropisch.
De voortbrcngselen zijn er
hoofdzakelijk katoen, koren, vee, vruchten,
goud, diamant, ivoor, gummi, koffie, struisvogelveeren enz. Onafhankelijke staten : Marokko, Abessinie, Liberia. Het transport geschiedt nog hoofdzakelijk per karavaan,
weinig per rivier. Spoorweg 25,000 KM. Bezittingen : Eng. 5,213,130 KM 2 ., 41 mill.
inw., Fr. 10,000,000 KAP., 25 mill. inw.,
Duitschl. 2,352,860 KM 2 ., 12 mill. inw., Portugal, 2,127,000 KM 2 ., 5 mill. inw., Spanj.
217,000 KM 2 ., 25,000 inw., It. 500,000 KM 2 .,
800,000 inw., Turk. 3,700,000 KM 2 ., 15 mill.
inw., Belg. 2,382,800 KM., 36 mill. inw.
BI WONER VAN AFGHANP,TAN.
Agaat, een half doorschijnend edelgeaan mineralen, goud, zilver, koper, lood, steente van verschillende kleuren.
verder tarwe, indigo, huiden, tabak enz.,
Agamemnon, koning van Myscene, aanis ongev. 600,000 KM 2 . groot en heeft 5 mill. voerder in den Trojaansehen oorlog.
inw. ; hoofdstad Kaboel. Het land wordt
Agami, ongehuwde staat.
door een Emir geregeerd, onbeperkte monAganippe, bron der rnuzen op den. Helikon.
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Agapetus, 2 pausen, I. 535/36, II. 946/56.
Agram, hoofdstad van Kroatie, 60.000
Agatha (St.), Christ. martelares, gest. op inw. ; komitaat Agram, 542,000 inw.
Sicilie, 251.
Agrariers, partij, die de belangen der landAgatho, pans 678/82.
bouwers voorstaat tegenover het kapitaal.
Agathocles, was een pottenbakkerszoon,
Agrarische wetten, wetten in het oude

onderwierp Sicilie, tiran van Syracuse, Rome, die de verdeeling der Staatsgronden
317/289 v. Chr. onder de burgers regelden ; wetten die ten
Agathon,
Gri. dichter van treurspelen voordeele der landbouwers zijn.
447/401 v. Chr.
Agressief, zie Aggressief,
Ageeren, strijden, optreden, handelen.
Agricola, (1) (Gnaeus Julius) Rom. staatsAgen, Fr. hoofdstad, 23,000 inw., dep. Lot- man en gen., geb. 40, gest. 93 ; onderwierp
et-Garonne.
Brittannie.
Agenda, zakboekje, lijst van de te bespre(2) (George) Duitsch mineraloog, geb. 24/3
ken punten op een vergadering.
1490, gest. 21/11 1555.
Agenor, (1) honing van Phenicie, 1560 v.
(3) (Johann) was met Luther hervormer,
Christus.
gel). 20/4 1492, gest. 22/9 1566 te Berlijn
(2) Een der Trojaansche helden.

(heette eig. Schnitter).
(1) (Menenius Lanatus), Rom.
Agrippa,
consul, dempte den opstand der plebejers
494 v. Chr.
maker.
(2) (Marcus Vipsanius), Rom. veldheer,
Agentuur, kantoor van een agent, agent- 63-12 v. Chr. ; bouwde het Pantheon to
Rome -weder op en is de stichter van Beulen.
schap.
(3) (Coinelis Henri), Duitsch godgeleerch.
Agesilaiis, (1) koning van Sparta, 412/358
geb. 14/9 1486 te Keulen ; werd wegens ketv. Chr.
(2) brooder van Thernistocles, Gri. held. terij vervolgd, zwierf veel rend, ook in Ned.,
Agesipolis, koningen van Sparta, I 397/380 gest. 18/12 1535.
Agrippijnsche zwaan, bijnaam van Vondel.
V. Chr., II 371, III 219 v. Chr.
Agrippina, (1) gemalin van Garmanicus,
Aggressief, aanvallend, aanvallenderwijs.
Agis, vier Spartaansche koningen, 11100 stierf na, zijn dood, 18/10,34 den vrijwilligen
V. Chr., II 426/397 v. Chr., III 338/331 v. hongerdood.
(2) Julia, dochter van de voorgaande,
Chr., viol bij den slag van Megalopolis, IV
245/240 v. Chr., werd met zijn familie go- geb. 16 te Keulen, liet haar man, keizer
dood, omdat hij de wetten van Lykurgus Claudius, vergiftigen en werd vermoord door
weder instellen wilde. haar zoon Nero.
Agronomie, landbouwkunde.
Agitatie, beweging, opwinding.
Aguas Calientes, staat in Mexico, 103,000
Agitator, spreker, iemand die de massa
inw., hoofdstad met dien naam, 35,000 inw. ;
voor lets in beweging tracht te brengen.
Agiteeren, strijden, zich voor een bewe- minerale bronnen.
Aguesseau (Henri Francois d'), kanselier
ging inspannen.
Agnes, (Sint) (1) Christ. martelares, 304 van Frankr., geb. 25/11 1668, bestreed den
v. Chr. te Rome onthoofd op 13-jarigen leef- windhandel, gest. 9/2 1751 to Parijs.

Agenoria, godin der Nijverheid.
Agent, vertegenwoordiger, afgezant.
Agent provocateur,
betaalde oproer-

tijd.
van Meran onwettige gemalin van
(2)
Phil. II, koning van Frankrijk, 1196.
(3) van Fr., dochter van Lodewijk VII,

Ahasverus, de wandelende Jood.
Ahr, zijrivier van den Rijn, distr. Coblenz.
Ahorn, veelvuldig voorkomende boom, met

vele soorten ; heeft zeer hard bout.
Ahmedabad, hoofdstad, 186,000 inw., van
1171-1220.
(4) van Moran, volgens de legende gravin het district met dien naam, 900,000 inw.,
van Orlamiinde, bijgenaamd, de Witte Bombay, Eng.-Ind.
Ahmed Sjah, stichter van Afghanistan (zie
vrouw ; doodde haar kinderen om met Alald).
Brecht van Neurenberg to kunnen huwen.
Aide, helper, meld, huip.
Agnosticisme, leer uit de Gri. phil., door
Spences en Huxley uitgewerkt, waarin
Air, aanzien, voorkomen, deftigheid.
Aimard, (Gustave) Fr. schrijver, bezocht
men komt tot de noodzakelijke onwetendvele landen en vertelde zijn avonturen op
he id.
Agnus Dei, het lam Gods, een gebed in de zeer aangename wijze, ook bij ons bekend,
-

Bath. kerk.
Agosta, vestingstad op Sicilie, 16.000 inw.

Agoune, stad in Fr. kolonie Dahome, W.Afrika 20,000 inw.
Agra, stam in de

188,000 inw.

1818-83.

Ajaccio, hoofdstad van Corsica, 22.000 inwoners ; geboorteplaats van Napoleon I.

Ajax, twee Gri. helden uit den TrojaanEng.-Ind. prov. Agra, schen oorlog.
(Jeladed-din-Mohammed), keizer
Akbar,

Ake
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van Hindoestan, geb. 15/10 1542 ; regeerde 1828 ; nam deel aan verscheidene oorlogen,
1556/1605, bevorderde de wetenschap, kunst gest. 19/2 1902.
en industrie, gest. 1605.
(2) Kasimir, hertog van Saksen-Teschen,
Aken (Aachen), Regeeringsdist. in Pruisen, geb. 11/7 1738, gest. 11/2 1822.
615.000 inw., met hoofdstad van dien naam,
(3) Vorst van Monaco, geb. 13/11 184.8. ;
144.000 inw. ; oude kroningsstad der Duit- regeert sedert 10/9 1889, bekend om zijn
sche keizers. Vrede van Aken 1668/1748. De zeestudien.
stad is algemeen beroemd.
(4) Prins van Belgie, zoon van den
Akker, vroeger een landmaat, algem. be- troonopvolger, geb. 8/4 1875.
kend, thans een stuk land, stuk bouwgrond.
(5) (Joseph), photograaf, geb. 5/3 1825;
Alabama, de sedert 1819, 22e staat van vond de fabricatie van drukplaten lang s.
Amerika, oppervl. 35,320 K.M. 2 , 2 mill. inw. photographischen weg uit (Albertotypie),
Alalus, (Gri.) spraaklooze, de overgang gest. 20/1 1841.
tusschen de apenfam. en den mensch, volAlbertville, Fr. arrondissement, dep. Sagens Prof. Haeckel.
voie, 35,000 inw.
Alarik I, koning der West-Gothen, geb.
Albertypie (Albertotypie), lichtdruk.
ongev. 376, veroverde in 410 Rome, gest. 410
Albi, Fr. arrond., dep. Tarn, 100,000 inw.
te Cosenza, II, koning der West-Gothen,
Albino's, wezens die kleurstof in haren en
484/507.
huid missen ; het haar en de huid is wit.
Alaska, territorium, Ver. St. v. N.-Am.,
Albion, oude naam voor het Britsche Rijk.
oppervl. 1,530,327 K.M 2 ., 63,500 inw.; goud,
Alblasserdam, gem. in Z.-H., 6156 inw.
visch en pelsdieren.
Alblasserwaard,
landstreek in Z.-Holl.,
Alava, (Don Miquel Ricardo d'), Spaansch tusschen Merwede en Lek, 5300 inw.
generaal, 1771/1853; 1819 ambassadeur te
Albrecht, naam van vele vorsten, o. a.: (1)
Den Haag.
I Hertog van Oostenr., koning van DuitschAlba, (hertog van), zie Alva.
land, geb. 1298, gest. 1/5 1308 ; door zijn
Albacete, prov. in Spanje, oppervl. 94,900 neef vermoord.
K.M. 2 , 241,000 inw., met hoofdstad A.,
(2) II koning van Duitschl. en hertog
21,000 inw.
van Oostenrijk (daar Alb. V), gcb. 10/8
Albaneezen, bewoners van AlbaniO (zie 1397, gest. 27/10 1439.
ald), -wild en oorlogszuchtig yolk, hebben een
(3) Beiersche hertogen ; III, de vrome
eigen to al.
1401/60, IV, de wijze 1447/1508, V, 1529/79.
Albanie, prov. in Turk., bergland, 44,000
(4) Brandenburgsche vorsten ; I, marktK.M. 2 , 1,660,000 inw.; fruit, tabak, tarn-c, graaf, 1106/70, III, Keurvorst, 1414/86.
vee.
(5) 2 hertogen van Mecklenburg : I 1317/
Albany, (Karel Eduard, hertog van) geb. 1379, II 1364/1412.
18/7 1884, 4e zoon van koningin Victoria,
(6) 2 marktgraven van Meiszen I, de
gest. 1900, hertog van Saksen-Cobnrg-Gotha. stoute, 1158/95, II de ontaarde, 1240/1314.
Albast, blanke, doorschijnende steen- (7) hertog van Saksen geb. 1443; in 1488
soort; gebruikt voor beelden, schoorsteen- stadliouder van Ned., 98 ook van Fries1.,
mantels enz., genaamd naar de Egyptische gest. 12/9 1500.
stad Habaston.
(8) hertogen van Oostenrijk.: TV 15.7,1 Albatros (of stormvogel), een geslacht 1621, V. Fried. Rudolf, geb. 1817, gest. 18/2
van zwemvogels, waaronder de Diomedea 1895.
exulans, of ook wel het Kaapsche schaap
(9) Fried. Wilh., prins van Pruisen,
1837/98.
(10) Fried. Heinr., prins van Pruisen,
1809/72.
A ibrents;lerger,
componist to WTeenen,
9A. 3/2 1736; hofkqpolmeester to Wceilen,
leermeester van Beethoven. gest. 7/3 1809.
Albre3litsorcian, (1) Ridderorde van Saksen, 18750 gesticht ; heeft 7 klasson, (2) gegeheeten, is eon zeer groote watervogel, rAieht 1836, heeft 5 klassen.
wordt 3 voet lang net een viucht van 10
Alhrztuercille 5 (Alfonso) do Groote, geb.
voet; bewoont de Z'iijke zee6n, voedsel : 1452, Portugeesch legerannvoerder, stichter
visch en vischkuit, kleine zeedieren.
der Portug. macht in Indie, gest. 1515.
Albcrdingk
Thijm, (Jos. Albertus), geb.
Alchemic, een kunst of wetenschap, vroe1821) ; hoogl. te Amsterdam, geschied- en let- ger beoefend en komende uit Egypte om van
terkundige, gest. 1889, bekend Roomsch Ka- onedele metalen, edele t. makers, daarom wel
tholiek schrikver• gouclmakerij ge -noemd. Daarbij geloofden de
Albert, (1) koning van Saksen, geb. 23/4 beoefenaars, dat er ecn stof bestond en zij
,
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hoopten die te vinden, om het leven to ver- lajewitsch, keizer van Rusland, 1855/81, geb.
lengen, dit was de steen der Wijzen.
1818 ; gedurende zijn leven 4 aanslagen geAlcohol, (Arab.) wijngeest, spiritus, kleur- pleegd, 13/3 1881 door een born getroffen.
looze vloeistof, voortgebracht door gisting. III, Alexandrowitsch, keizer van Rusland,
Alooholisme, verslaafdheid aart alcoholische gob. 10/3 1845, keizer van of 1881 na den
-dranken, ziekte door het gebruik van alcohol. dood van den voorgaande ; aanhanger der
Alcuin (Flaccus Albinnus), leeraar van autocratie, moest veel lijden van de aanslaKarel den Groote, 735/804.
gen der Nihilisten, gest. 1/11 1894.
Aldebaran, ster v. d. le grootte in de Stier.
(7) Karageorgiewitsch, vorst van Servie,
Aldehyde,
een waterheldere vloeistof, geb. 11/10, 1806 ; werd in 1843 vorst en beontstaat bij oxydatie van alcohol ; gebruikt dankte in 1859, gest. 3/5, 1885. I, koning
bij het bewaren van levensmiddelen, en ver- van Servie, geb. 14/8 1876, onder regentmengd met andere stoffen tot het verzilve- schap, na zijn vaders bedanken ; in 1889 aan
ren van glas en bij de teerverffabricatie.
't bewind, gooide de regeering in 1893 om
Alecto, een der drie Furien.
en bedankte zijn regenten, huwde met de
Aleida van Poelgeest, bekend nit de Hoek- weduwe Draga Machin en werd 11/6 1903
sche en Kabeljauwsche twisten.
met zijn viouw door zijn officieren vermoord.
Alemannen, (Allemanni), volksstam, her(8) Willem, Karel Hendrik Frederik der
haaldelijk tegen de Rom. opstaande, in 357 Ned., Prins van Oranje, geb. 1851, gest. '84.
door keizer Julianus bij Straatsburg versia(9) Aphrodisiensis, peripatetisch phil.,
gen en verstrooid.
200 jaar na Chr. ; herstelde de leer van
Aleppo, stad in N.-Syria, 130.000 inw. ; Aristoteles.
Alexandria, stad in Neder-Egypte aan de
vile jets met dien naam, 995,000 inw.; cardbeving 1822.
Midd. zee, 320,000 inw.; is reeds in 332 v.
Alessandria, It. prov., 825,000 inw., met Chr. door Alex. de Groote gesticht, bevat
hoofdplaats A'della Paglia, 72,000 inw.
vele oudheden, was voorheen de hoofdstad
Aletrino, (Arnold)
Ned. geneeskundige, van Egypte.
geb. 1853; werd 1899 privaat-docent in de
Alexandriinsche bibilotheek, grootste bibl.
erimineele
anthropologic, hoofdredacteur der oudheid, door Ptolemeus II in Alexandria
van „NosokOmos", schreef ook romans, o. a. gesticht ; bevatte 700,000 boeken, is deels
„Zuster Bertha", „Line", „Stifle urea".
door Jul. Caesar, deels door de Christenen
Alexander, naam van vele vorsten en be- vernield.
Alexandrijnsche kunst, zeer schoone, grootroemde mannen, o.a. (1) I, Prins van Battenburg, vorst van Bulg., 1879/86, geb. 5/4 sche kunst.
1857 ; legde 21/8 1886 de regeering neder,
Alexandrianmel, stad met 32.000 inw. in
gest. 17/11 1893.
distr, met dien naam, 116,000 inw., gouvern.
(2) Ludw. Georg Friedr. Emil , prins van Eriwan Az.-Rusl.
. Hessen, geb. 15/7 1823, gest. 15/12 1888 te
Alexel Michallowitsch, geb. 1629, czaar
Darmstadt.
van Rusl., 2e nit het huis der Romano -wt.,
(3) de Groote, koning van Macedonia, geb. keizer in 1615, gest. 1676.
21/7, 356 v. Chr. ; leerlirig van Aristoteles,
Alfonso (1) N, bijgenaamd de Wijze,
verovercle vele landen, plotseling gest. 11j6 honing van Leon en Kastilie, 1252/82, get , .
323 v. Chr. te Babylon.
1226, in '57 tot koning van Duitschl. geko(4) naam van 8 pausen : I, paus ongev. zen, in 1282 door zijn won ontroond, gest.
109. II, 1051/73. 162e pans ; begon den strijd 1284 4/4 te Sevilla.
tegen de wereldlijke macht van Hendrik IV,
(2) I, koning van Portugal, geb. 1110,
1056/1106. III, 176e pans, 1159/81, Orlando gest. 1185.
Bandineli. IV, 187e pails, 1254/61, (Rinaldo
(3) V, de Afrikaner genaamd, koning
Conti). V, 212e pans, 1409/10, (Pietro Phi- van Portugal, 1438/81, geb. 1432, stierf spoelargi), deze had twee tegen pausen, Grego- dig na zijn kroning; begin van de groote
rius XII en Benedictus XIII. VI, 222e paus, entdekkingen, kolonisatie van Portugal.
(Rodrigo Lenzuoli Borgia), 1492/1503 ;men
(4) XII, Koning van Spanje, 1874/85, onvreest dat deze vergiftigd is. VII, 245e paus, derdrukt den opstand der Karlisten, gest.
1655/67, (Fabis Chigi). VIII, (Pietro Otto- 25/11 1885.
boni) 1689/91.
(5) XIII, ward geboren na den dood van
(5) I, (Joh.) vorst van Rumenie, geb. zijn vader, den voorgaande, 17/5 1886, kwam
1820, 5/2 1859 tot vorst gekozen, in 1866 als 17/5 1900 op den troon, 1905 mislukte bomaanhanger van het absolutisme afgezet, aanslag, welke na onderzoek bleek geen
gest. 15/5 1873.
werk der Anarchisten te zijn geweest; huw(6) I, Pawlowitsch, keizer van Rusland, de 1906 Ella van Battenberg. Zijn geheele
geb. 23/12 1777, keizer 1801/25, gest. 1/12 naam is : Leo, Ferdinand Maria isidora Pas:1825 ; vader der heilige Alliantie. II, Niko- cal Antonis,
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Alfonso d'oro,

Spaansch geldstuk, eves

meer dan f 12.

Alfred de Groote, koning van Eng., bouwde
de eerste Eng. vloot, was zeer geleerd,
849/901.
Alfred, Ernst Albert, geb. 1844, zoon van
koningin Victoria v. Eng., hertog van
Edinburg en Sak.-Coburg-Gotha, gest.
30/7 1900.
prov. in het Z. van Portugal,
Algarvie,
205,000 inw.
Algebra, stelkunde, getallenleer ; het gebruiken, ter vereenvoudiging, van letters
bij het rekenen.
Algeciras, stad in Spanje, prov. Cadix,
13,000 inw.
Algen, (Algere), wieren, zeegras, ongeveer
2000 soorten.
Algeria, Fr. kolonie in N'lijk Afrika, tusschen de Sahara, Tunis, Marokko en de
Midd. Zee, 890,000 K.M. 2 , 4,800,000 inw.
Meest woestijn en bergland. Rivieren niet

Ali
Allot,

ster van de 2e grootte, bij de Groote

Beer.
loogzouten.
(organische alkalien of bases),
is een plantaardige stikstofhoudende stof,
komt voor in de narcotische middelen ; ook
in pianten verbonden met zuren, het levert
geneesmiddelen als : kinine, cocaine, morphine enz., vele zijn zware vergiften ; komt
b.v. voor in koffie, thee en cacao.
Alkalien,
Alkaloide

Alkassar, (Alcazar-quiver), stad in Marokko, 50,000 inw. ; in 1578 slag bij Alkassar.
Alkema, oud ridderl. geslacht in Ned.
Aiken, soort zwemvogels en duikers, 12
soorten, komen in de Noordzee ook voor.
Alkmaar,
(oude naam) Allexmeren, door

meren ingesloten. Gemeente en stad in
Noord-Holl., ontstaan in 720, wordt dikwijls
in de Ned. geschiedenis genoemd, heeft
20,840 inw.
Alkohol, zie Alcohol.

Alkoof, nis, slaapvertrekje.
Allah, naam voor God.
Allahabad,
(Godsstad), stad met 176.000
inw.,
inw. in distr. met dien naam, 51- mill. inw.
in
Allard, (Herman Jozef Petrus Hugo), Ned.
letterk., geb. 1830 ; schreef geschiedkundige
48,000 inw.
Algiers, hoofdstad van Algeria, 36.000 inw. werken.
Allariz, district in Spanje, 35.000 inw., met
Algoa-baai, baai in Z.-Afrika, Kaaphoofdstad met dien naam. 9000 inw.
kolonie.
AMU, (Aug.) Ned. schilder, 1838/1906.
Algol, ster van 2e grootte in Perseus, verProf. van de Rijksacedemie van Beeldende
anderlijk.
Algorab, dubb. ster van de 2e grootte, in Kunsten to Amst.
Alleenhandel, zie Monopolie.
de Raaf.
Alleenheerschappij, zie Autocratie.
Al Hakam I, emir van Cordova. 796/822,
Alleenzaligmakende kerk, de RoomschII, emir van Cordova, 961/976
(Mohammed-Ibu) de Groote, le Kath. kerk sedert de 3e eeuw.
Alhamar
Allegheny city, stad in N.-Am., 130.000
Moorsche koning van Granada, 1273.
Alhambra, (Arab.) roode burcht, naam van inw:, graafschap met dien naam, 550,000
het versterkte paleis v/d. Moorsche koningin, inw., staat Pennsylvania.
Allegorie, aanschouwelij ke
-voorstelling,
gesticht door Alhamar.
zinnebeeld.
Allegretto
(term in de inuziek), vlug,
vroolijk (te spelen).
Allegro, zie Allegretto.
Allegorisch, zinnebeeldig.
Ailemagne, (Fr.) Duitschland.
Allemane, (Jean) Fr. socialist, 1843/1890 ;
grondlegger der Allemanisten.
Allen, (Charles Blairfindie Grant) Eng.
natuurkundige en schrijver, geb. 24/2 1848,
gest 28/10 '99. Zijn boeken zijn ook in onze
taal omgezet.
Allende, (San Miguel), distr. in Mexico,
ALITA B BA.
46,000 inw., stad in den staat Chihuahuma
(Mexico) 118,000 inw.
Alibi, aanwe7.igheid, verblijfplaats elders.
Allenstein, Regeeringsdistr. in Pruisen,
Alicante, prov. in Spanje, 470.000 inw., 550.000 inw., met hoofdstad met then imam ;
28,0inwoaers.
met hoofdstad met dien naam, 50,000 inw.
Allerhelligen-dag,
Alicate, stad op Sicilia, 17.000 inw.
feestdag in de R.-K.
Aligerry gebergte, gebergte in Eng.-Indio. kerk (1 Nov.).

voor scheepvaart geschikt, tropisch klimaat ;
prod. : wijn, wol, kurk, huiden, ijzer, gummi,
vruchten en granen. Hoofdstad Algiers.
(Algheri), stad op Sardinia,
Alghero,
10,000 inw., in distr. met dien naam,

-

-
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Alp

eeuw ; zij onthielden zich van wereldlijke
Allerheiligen, zie heilige der heiligen.
genoeens.
Allerzielen, R.-Kath. feestdag (2 Nov.)
Aloe, plant, meest in de Kaaplanden voorAlliance Internationale de la Democratie
socialist, le. internationale organisatie ter komend, geeft een geneeskrachtig sap.
Aloen Aloen, voorplein, pleintje of ruimte
verbreiding der anIrchistische leerstellingen,
-

door Bakunin gesticht, is in 1871 ontbonden.
Alliance Israelite Universelle, vereeniging
in 1860 te Parijs opgericht, ter bevordering
der Israelietische belangen.
vereeniging,
Alliantie, (Fr.), verbond,
bondgenootschap ; heilige A., verbond van
R.-Kath., gesloten in 1815 over Rusl., Oostenr. en Pruisen, ter bestrijding der vrije
gedachte.
Allier, (1) Fr. dep., 422,000 inw. (2) zijrivier van de Loire.
Alligatie, (Lat.) vermenging, samenstelling.
Alligator, krokodillengeslacht, kaaiman;
wordt 21- M. lang, komt alleen in de warme
stroomen van Amerika voor.

ALLIGATOR.

Allingham, (William) Eng. dichter, 1824/89;
schreef : „Day and night songs" (Dag en
nacht gezangen),
Aliens! (Fr.) op, vooruit, voorwaarts!
Allooi, (Fr. a loi) gehalte, soort, hoedanigheid.
Allopathic, (Lat.) geneeswijze met middelen, die andere ziekten te voorschijn roepen.
All right, (Eng.) klaar, goed zoo.
Almach, ster van de 2e grootte, in Andrameda.
Almanach de Gotha, een, sinds 1763 te
Gotha verschijnende almanak, met bijzonderheden van alle landen.
Almanak, (Arab. al en mannah : tellen),
tijdtafel, jaarboekje met jaarindeeling, datumboekje.
Almansor, (door God geholpen) Abu. JaferAbdallah-ben-Mohammed, 2e kalif der Abassiden, 754/75, stichter van Bagdad.
Alma Tadema, (Laurens), Ned. schilder,
geb. 8/1 1836 te Dronrijp (Friesl.), woonde
sedert 1870 te Londen.
Almerda, vestingstad, Port. prov. Beira,
10,000 inw.
Almelo, stad, Ned. prov. Overijsel, 10,000
inw. ; veel katoenfabrieken.
Almeria, hoofdst. 47,000 inw., prov. met
dien naam, 360,000 inw., in Spanje.
Almkerk en Ultwijk, gem. N.-B., 3366 inw.
Almodovar del Rio (Hertog de) 1859/1906;
was meermalen minister van buitenlandsche
zaken in Spanje.
Almohaden, Arab. vorstenges1., 12e en 13e

voor de wooing van de rijken op Java.
Aloysius
(Luigi) van Gonzaga, heilige,
wordt 21 Juni in de R.-Kath. kerk herdacht, 1568/91.
Alpen, gebergte in midd. Europa, groot
ongev. 200,000 K. Z. 2 , lang 1035 K.M.,
breed van 75 tot 300 K.M. ; ligt in It.,
Frankr., Zwitserl., Oostenr. en Duitschland,
gemiddelde kamhoogte is 2500 M. Het hoogste punt ligt in de Mont Blanc-groep, 4810
M. hoog. Men deelt de Alpen in drie groepen, de West Alpen, Midd. Alpen en Oost
Alpen. De West Alpen strekken zich uit van
de Ligurgische zee tot de Mont Blanc-groep,
hoogstepunt 4810 M., Midd. Alpen strekken
zich uit van de M. Blanc-groep tot aan de
Drieheerenspits in N.-Ital. en worden ook wel
Centraal Alpen genoemd, hoogste punt 4638
M. De Oost-Alpen strekken zich uit met een
arm tot arm aan den Donau, de andere arm
tot in Dalmatie, hoogste punt 3800 M.
De Alpen worden door 7 tunnels doorsneden, Mt. Cenis 12,220 M., St. Gothard 14,900
M., Arlberg 10,270 M., Simplon 19,731 M.,
Albula 5866 M., Karawanten 1816 M.,
Tauern 8470 M. Vele ketenen der Alpen
zijn met eeuwig sneeuw en witte gletschers
bedekt en tusschen de Alpen vindt men een
groot aantal meren. In de dalen wordt
aan landbouw en veeteelt gedaan en verdienen een groot aantal menschen als girls
hun brood, maar vele komen daarbij om
het leven.
Alpen, drie Fr. departementen, (1) Basses-Alpes (Neder Alpen), 115,000 inw.,
hoofdst. Digue, (2) Hautes-Alpes (Boven
Alpen), 110,000 inw., hoofdst. Gab, (3) Alpes-Maritimes, (Zee Alpen) 293,000 inw.,
hoofdst. Nizza.
Alpen gloeien, het rosachtig worden der
Alpen door de ondergaande zon ; is zeer
schoon.
Alpha, A of a, de eerste letter van het
A.b.c. (zie A.).
Alphabet, de 26 verschillende letterteekens
door ons bij het schrijven gebruikt, door ons
A.b.c. genoemd ; genaamd naar de eerste
twee letters van het Gri. A.b.c. Alpha en
beta. Men kept ruim 400 soorten van het
A.b.c. Het oudste is dat der Hunnen ; deze
hadden slechts 16 letters. Men heeft nu zelfs
een A.b.c. (Alphabet) voor blinden en doofstommen samengesteld.
Alphabetisch, op volgorde van het A.b.c.
Alphen (Jan van), Ned. staatsman, geboren 1829.
(2) (Hieronymus van) Ned. dichter en god-
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geleerde, 1746/1803 ; schreef o. a. een reeks rug. Onderwierp in 1580 Portugal, gest.
kinderrijmpjes.
12/1 1582 to Thomas.
Alsemberg, gem., Beig. Brabant, 1600 inw.
(2) (Juan), geb. 1780, generaal en PresiAlsen (Deensch Als.) eiland in de kleine dent van Mexico.
Belt, hertogd. Sleeswijk, 25,000 in.w.; tot
(3) (Friedr. Joh., graaf von) Duitsch di1864 Deensch.
plomaat, geb. 1836, gezant te Brussel, 1882
Alsfeld, prov. Opper-Hessen, 18,000 inw.; te Den Haag, 1901 to Petersburg.
fabrieken.
(4) (Gustav Harrnann von), Pruisisch geAltaar, offerplaats, oorspronkelijk in het neraal, 1827/1905, streed in Denem. on
Christendom, de tafel voor 't avondmaal, Frankrijk.
ward later steeds mooier gemaakt en !dij de
(5) (Konst. von), Pruisisch generaal,
reformatie in de Ger. kerk afgeschaft.
1809/92.
Altai, goudgebergte, ertsrijk gebergte in
Alveringhem, gem. W.-Vlaand. (Belgie),
Az.-Rusland., tusschen de Irtysch en het 3000 inw.
Baikelmeer ; hoogste berg Moenhoe Sardik,
Alvleeschklier, pancreas, speekselklier ach3473 M., de oppervlakte is 483,000 K.M. 2 ter de maag.
en heeft 600,000 inw., meest Turken, TarAlwar, vazallenstaat in Britsch-India,
taren en Russen.
768,000 inw., hoofdstad met dien naam,
Altamira (Sierra de), bergketen in Midd. 57,000 inw.
Spanje.
Ama;7:bi, kleine staat op Timor.
Altemura, hoofdst., 63,000 inw., distr. met
A. m. = ante meridium, voor den middag;
dien naam, 124,000 inw. in It. prov. Bari. = artium magister, meester der vrije kunAltaroche, (Marie Michel), Fr. schrijfster, sten. = anno mundi, in
jaar van de we1811/84 ; was lid der Constituante in 1848, reld.
schreef o.a. „Chansons politiques" (PolitieAmadeus, (godlievend), 9 vorsten van Sake liederen.).
voye ; o. a.
Altenessen, E):, ad bij Dusseldorf, 29,000
(1) V, de Groote, geb. 1249, stamvader
inw.; kolenmijnen, machinefabrieken.
der tegenw. linie van Savoye, regeerde
Alteratie, schrik, verandering, ontsteltenis. 1285/1323.
Alter Ego, (Lat.) tweede ik ; plaatsver(2) VIII, geb. 1383, werd tot paus gekovanger.
zen, (Felix V) was tegen pails van Nicolaas
Alting, (1) (Joh. Head. Carpentier), Ned. V, bedankte in 1449, gest. 7/1 1451 to
schrijver, 1803/57 ; schreef : „Het Chris- Geneve.
tend. in Ned.", (2) (Albertus Samuel), zoon.
(3) (Prins Ferd. Maria) hertog van
van den voorp..-,aande, geb. 1837 ; schreef „De Aosta, geb. 1845 ; 4/12 1870, honing van
godsd. der Toekomst".
Spanje, deed in 1873 afstand van de regeeAltona, stad aan de Elbe, grenst aan ring, gest. 18/1 1890.
Hamburg ; door uitgewekenen Ned. gesticht
Amagar, (Amack), Deensch eiland tegenongev. 16e eeuw, 168,000 inw.; fabrieken, over Kopenhagen, 58,000 inw., van Hollandhaven, handel.
stammend.
Altoona, stad in N.-Amerika, staat PennAmakano, staat op 't eiland. Timor.
sylvania, 30,000 inw.
Amalekieten, Arabisch herdersvolk, nakoAltrilisme, onofferingsgezindheid, zelfopof- melingen van Amalek, lcleinzoon van Ezau,
fering.
woonachtig ten Z. van Palestina, overwonAltm, (Bernhard), Duitsche zooloog, nen door Saul en David en door Hiskias
1824/1900.
bijna uitgeroeid.
Aftwasser, gem. in Pruisen bij Breslau,
Ama.qia, (1) (Anna) hertogin van Saksen12,300 inw. ; mijneu porseleinfabriekerl.
Weimar, geb. 1739; regeerde in 1758 voor
Altvn, fins. rekenmunt, ongev. 6 cent.
haar soon tot 1775, riep vele groote dichdubbeizout, zwo„velzuur.
tors tot zich en boschermde kunst en wetenAILTI:riiMI, ecru metal door Wohler oft_ seliap, gee. 10/4 1807.
dekt en voor 't eerst uit klei p.-D ehavid. is
(2) Maria A'Friederike Auguste, hert'ozeer Edit, rel,:hn ,:er en geiijkt veal op zilver ; gin van Saksen, tooneelschrtjfster, under
kornt niet in vrijen toestand in de natuur Pseud.: Amalie lEleiter, gob. 10/8 1794;
voor.
„De Majoraatserfenis", „Neef
schreef :
Alva, (1) Ferdinand Alvarez van Toledo, Hendrik", ,„Oheim", gest. 18/9 1870.
pert. van (Alba),
1503; Spaausch
(3) Gravid van Solms, geb. 1602, kwam
neraal. streed in Hong., Algiers en won den als hofdame van de koningin van Bohemen
slag bij Mill-ilberg- 1517, word in 1567 is in Ned., huwde 1625 met prins Fred. Hendr.
5tadhouder naar Ned. gezonden
wilde van Oranie ; was,vooigeles over haar kleinop bloedige ma vier. den opstand bedwingen, Z GO 11 Willem III, gest. 1675.
oehter zoncler ,cr,evolg, Ling
Amaithea, do geit die Zeus (Jupiter) zoog1573 weer to-
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de op 't eiland Kreta, haar hoorn is de hoorn
des overvioed.s; Zeus schonk dozen aan de
dochters van Melisseus, waardoor zij ale
wenschen zagon vervuld.
Amana 9 Ned.-Duitsche communistische
nederzetting, kolonie in 1855 gesticht, in de
staat Iowa, N.-Amerika.
Amandel, fam. der steenvruchten, waarvan twee soorten : zoete en bittere ; zijn vettig en heerlijk van smaak.
Amandalen, twee klieren achter in do
mondholte bij menschen e 1 zoogdieren;
scheiden eon stof of (lymplicellen).
Amami°lolie, olie uit amandelen geperst.
Amandus, (heilige), bisschop van Maastricht, apostel van Belgie, gest. 679.
Amanoebang, staat, eiland Timor. (Ned,
Ind.).
Amanuensis, (Lat.), helper, handrijker in
wetenschappelijke inrichtingen.
Amara Kosha, woordenboek door AmaraSinha gemaakt, bevattende het Sanskrit.
Amarapura
(Amasapoera), Godenstad,
1783/1860, hoofdstad van Birma, 90,000 inw. ;
na eon aardbeving vervallen.
Amara Sintta,
Hindoesche taalkundige,
maakte ongev. 80 v. Chr. een woordenbotk
vfh. Sanskrit.
Amari, (Michel), gob. 7/7 1806, It. schrijver over socialisme, in 1860 ender Garibaldi,
minister van buitenl.zaken, 1862/64 van
onderwijs, gest. 16/7 1889 ; was Prof. to
Florence.
Arnaril, bruin of blaauw gesteente, behoorondo tot sm.aragd, gebruikt bij het slijpen
van metalen, is zeer hard.
Amasia, (Amasya), stad in Ell. Azie, 30,000
inw.; begat graftomben van de koningen
Pontus, geboortepiaats van Strabon.
Amasis, 2 koningen van Egypte, I, 1684)
59 v. Chr., overwinnaar van Hyksos, II
van nederige geboorte, 569 v. Chr. tot
koning uitgeroepen, vriendschappelijke betrekkingen met de Gri., onder Polykrates
van Samos, gest. 526 v. Chr.
Amat, gewicht op Java, 2 pikols, 123 KG-.
Amateur, liefhebber, beoefenaar nit liefhebber -j.
Amay, Belg. gem., prov. Luik, 5200 inw.
Amazonas, (1) staat in Bra,zilie, ook we!
Alto Amazonas genoemd, oppervi. 1,897,020
K.M 2 ., met 200,000 inw., meerendeel Indianen, hoofdstad Mangos.
(2) Departement in Peru, oppervi. 58,900
K.M. 2 , met 34,500 inw., hoofdstad Chachapoyds.
(3) Territorium van Venezuela, vereenigd
met Alto-Orinoco, oppervi. 546,000 K.M. 2 ,
45,000 inw.
Amazone, paardrijdster, heldhaftige vrouw.
Amazonen, volgens de sage eon krijgshaftig vrouwenvolk, wf.k eenige landen van
-

Azie en Afrika bewoonde ; deze vrouwen
duldden goon mannen in 't land, vermoordden hun zoons en onderwezen hun dochters
in de krijgskunst.
Amazonenrivier, (Rio das Amazonas), rivier in Z.-Am., grootste rivier der aarde,
heeft 27 z ij rivieren, hoot eerst Tango-eragoea, later Maration en ten laatste A.;
stroomt door Peru en Braz. en valt, na
ongeveer 200 rivieren opgenomen to hebben,
net drie hoofdrivieren in den Atl. Oceaan ; is
aan de hoofdrnonding 250 K.M. breed, doze
mending word het eerst door Pinzon ontdekt in 1499 en door Orrelana in 1544 bevaren.
Aniballa, (Eng. Umballa), distr. in Eng.Ind., prov. Punjab, oppervi. 7170 K.M. 2 ,
1,100,000 inw., met hoofdst. met dien naam,
79,000 inw.
Ambarawa, afdeeling van de residentie Semarang (op Java), met vestingstad met
dien naam.
Ambassade, gezantschap, woning van eon
gezant.
Ambassadeur,
gezant, afgezant van de
eerste klasse.
Ambiorix, vorst der Eburonen in Gallie,
door Jul. Caesar versiagen, ongev. 55 jaar
V. Chr.
Ambitie, lust, ijver, eerzucht,
Anibleve, rivier in Belgie met waterval
Groot-Coo, valt in de Ourthe.
Amboina, landstreek of residentie in Ned.Ind., ten Z. der Molukken, 51,400 K.M 2 .
p,-root, met 314,000 inw.; heeft 7 afdeelingen.
(Zie Amboni)
Ambon, (of Amboina), eiland in de Bankazee in Ned.-Ind., was reeds Portugeesch en
Eng. bezit, oppervi. 683 K.M 2 . met 31,000
inw., meest Mohammed., hoofdstad met dien
naam, 9000 inw. ; vrijhaven.

Ambrosius, (de heilige), kerkvader, gob.
340 to Trier, bisschop van Milaan, verdediger der orthodoxe leer, deed keizer Theodorus in den ban en veranderde de kerkgezangen, gest. 4/4 397.
Ambt Doetinchem, gem. in Geld. 5715
inw. Rijksopvoedingsgesticht „De Kruisberg".
Ambulance, veldhospitaal, tent tot hospitaal ingericht, vliegend lazaret.
Ambulant, rondtrekkend, rondreizend.
Ambur, stad in Eng.-Ind., distr. Arcot,
11,000 inw.
Ameca, stad in Xalisco (Mexico), 10,000
-

law.
Ameland,

Ned. eiland in de Noordzee,
prov. Fri., met een dam (die in vernal is)
aan het vasteland verbonden,. oppervi. 60
K.M2 ., 2070 inw.
Amelandergat, zeeweg tusschen de twee
eilanden Terschelling en Ameland.
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Amen, (Hoer), het zij zoo, slotwoord van
een gebed.
Amendement, (Fr.), wijziging, verbetering,
Toorslag tot verbetering van een ontwerp.
Amerigo Vespucci, geb. 9/3 1451 to Florence, deed verschillende reizen naar de
Nieuwe Wereld, voor Portugal en Spanje,
deed eenige ontdekkingen, waarna men de
Nieuwe Wereld naar hem noemde, waaraan
wij den naam Amerika danken, is gest. 22/2
1512 to Sevilla.
Amerika, (de nieuwe wereld), het grootste
deel van de landmassa van het WesteNk
halfrond. Buiten Groenland en de Arctische
eilanden, 39,705,483 KAP groat, de pooleilanden, waarbij Groenland 3,510,000 K.M 2 .,
de Antilien of West-Ind. 237,600 K.W. en
heeft ruim 148 Mill. inw. Hierbij slechts
10 mill. oorspronkelijke inw., Indianen en
Eskimo's, verder 80 mill. blanken, 20 mill.
Rogers, 13 mill. kleurlingen of menschen van
gemengd ras, en verder : Oost-Indische
koeli's, en Chineezen. Het geloof is hoofdzakelijk Christelijk, hierbij 3 mill. Heidenen, 14 mill. Joden. Het land wordt ten Noorden door de N.-IJszee, ten Oosten door den
Atlant. Oceaan en ten W. door den Grooten
of Stillen Oceaan bespoeld. Het wordt door
de Caraibische zee en de Golf van Mexico
in twee deelen gedeeld, N. en Z., welke
deelen verbonden, zijn door Midd. Amerika,
hetwelk aan de landengte van Panama
slechts 56 K.M. breed is. In beide helften
van Amerika verheft zich in het Weston een
bergketen, terwijI het Oostelijk deel geheel
bergachtig is. Tusschen dit gebergte strekken
zich groote vlakten nit. In N.-Amerika beet
het gebergte : Rotsgebergte; in Z.-Amerika,
Cordilleras of Andres. In N.-Am. is het hoogste punt 6238 M., in Z.-Am. 7000 M. Ook
Midd, Am. is bergachtig en heeft hoogvlakten. Amerika heeft zeer vele groote rivieren.
0. a. in het Noorden de Jukon, Mackenzie,
St. Laurens, Mississippi, in het Zuiden La
Plata, Araazonenrivier en Orinico. N.-Amer.
is zeer rijk aan meeren, o. a. Winnipeg-,
Athabasca-, Groote Slaven- en Groote
Berenmeer, verder de onderling verbonden
Canadeesche meeren. Daar Amerika zich
van de Noordpool naar de Zuidpool over een
length van 14,850 K.M. uitstrekt, heeft het
alle bestaande klimaten en levert ook alle
soorten van planten en vruchten, terwiji het
door allerlei gedierten wordt bewoond. Hoewel reeds Skandinaviers in het jaar 1000
ongeveer naar Amerika overstaken, is het
tech Columbus geweest die Amerika weer
ontdekte. Den 3 Aug. 1492 verliet Columbus met 3 scheepjes Palos en ontdekte 12
Oct. het eerste eiland. Hij maakte vele reizen er been en deed steeds nieuwe ontdek-
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kingen. Het land werd echter ten onrechte
naar Amerigo Vespucci (zie aid.) genoemd._
Hoewel het geheele land bekend is, zijn de
emigranten op de zuidelijke helft soms slechts
eenige uren van de bust doorgedrongen,
terwiji reeds ruim 3 eeuwen steeds yolk daar
heen verhuist. Eerst vormden zich na de ontdekkingen kolonien van alle nationaliteiten,
doch langzaam maar zeker verliezen de
Europeanen hun bezittingen daar, die zich
tot zelfstandige staten construeeren, terwiji
doze staten in het Noord. deel zich vereenigel
hebben tot een staat, zich noemende Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Amerika telt thans 22 republieken : Mexico,
Cuba, Guatemala, Honduras, St. Salvador,.
Nicaragua, Costa Rica, Columbia, Panama,
Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, Argentinie,
Uruguay, Paraguay, Brazilie, Venezuela,
Haiti, Santo Domingo en de Vereenigde
Staten van Hawai. Nog hebben bezittingen
Gr. Brit., Frankr., Nederl. en Denem..
Amerikaansohe oudheden, in Noord-Amerika maakten de oorspronkelijke volkeren:
zeer eenvoudige aardewerkartikelen, die nu
nog het incest in het Mississippigebied gevonden worden. In Zuid-Amerika biedt het
voormalige Inkariik de meeste schatten, terwiji in Midd. Amerika, en vooral in Yukatan, de bouw en kun.stwerken der Asteken
uitblinken.
Amerikaansch duel, duel waarin de tegenpartij zelfmoord moet plegen en het lot
dozen aanwijst.
Amerikaansohe volken, de oorspronkelijke
bewoners van Amerika, hoofdzakelijk twee
soorten : Indianen en Eskimo's.
Amerongen, gem. in prov. Utrecht 2510
inw., bekend om zijn tabak verbouwing.
Amersfoort, stad in prov. Utrecht, 24,296
inw. ; bestond reeds in de lle eeuw ; tabak
en graan, geboortepiaats van Oldenbarneveld.
Amersfoortsche kel, groote keisteen, gevonden bij Amersfoort, door de bewoners,
der stad binnen gehaald en als monument
in de stad geplaatst ongev. in de 17e eeuw..
Door de bespotting van alle zijden, o.a..
Amerao-ortsche keitrekkers, liet men den
steen zinken en langen tijd bleef bij bedolven. In 1903 weder to voorschijn gehaald,.
en als monument geplaatst.
Amesius,
(William), Eng. godgeleerde,.
vluchtte naar Ned., werd prof. to Franeker,.
1575/1625.
Amfiteotrow,
(Alex. Valentinowitsj),.
Russ. schrijver, geb. 1855 ; geeft de „Krasznoje Snamja" (De roode vaan)
Amherst, distr. in Achter-Indie, 420,000
inw., met hoofdst. met dien naam, 20,000
inw.; Eng. havenstad.
Arnim, (Giovanni Battista), It. optician
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en sterrenkundige, gcb. 2512 1784, gest.
10/4 1863 ; directeur van de sterrenwacht te
Florence.
Arnim, vriend., kameraad.
Amioitia, vriendschap, godin van de
vriendschap.
Ami du peupie (L'), „De vriend van het
yolk", tijdschrift van Marat, tijdens de
groote revolutie, stood tegenover „Ami du
roi" (vriend van den koning).
Amiens, hoofdstad en vestiging in 't Fr.
departement Somme, 91,000 inw. ; in 1802
vrede tusschen Frankr., Eng., Spanje en
de Bat. republiek. Slag bij A. 27/11 1870,
overwinning der Duitsehers over de Franschen.
Aminadab, stamhoofd der Levieten.
Amirante, titel voor Sp. admiraal.
Amitabha, (oneindig licht), een. der 5
Dhyani (Ind. Boeddhisten).
Amman, (Joh. Konr.), Duitsch geneesheer,
1669/1724 ; woonde in Amsterdam, behandelde
doofstommen.
Ammer, (Ampex), zijrivier van de Isar.
Ammerzee, meer in Beieren, oppervl. 47
K . 342 .
Ammerstol, gem. in Z.-H., 1244 inw.
Ammerzoden, (Ammersooi), gem. in Geld.,
2378 inw.
Ammianus Maroeilinus, Rom. geschiedschrijver, geb. circa 330 te Antiochia ; schreef
een Rom. geschiedenis van 96 tot ongeveer
378, te zamen 31 deelen, waarvan 18 bewaard
bleven, gest. 400.
Ammi Mousa, gem. in Algerie, prey. Oran,
58,000 inw.
Ammon, (1) (Amon, Amun), de verborgene, oorspronkelijk een Egyptisch god, later met Zeus verward.
(2) (Otto), Duitsch Anthropoloog, geb.
1842, schreef „Der Darwinismus gegen die
Social dernocratie".
Ammoniak, chemische verbinding van 1
deel stikstof tegen 3 deelen waterstof ; komt
zeer zelden in vrijen toestand in de natuur
voor, ontstaat bij het verwarmen van salmiak met gebTuschte kalk. In water opgelost stork, scherpriekend en bijtenden smaak.
Ammonieten, (1) volksstam in Noordelijk
Arabia, tegenstanders der Joden, nakomelingen van Lot, ongev. 600 jaar veer Chr.
(2) Uitgestorven fam. van weekdieren,
ook wel Ammonshorens genaamd ; zij leefden
tot de kalkformatie en komen hierin als
fossielen voor, eenige soorten bereikten een
reuzen grootte.
Ammonium, hypothetisehe verbinding van
1 deel stikstof met 4 deelen waterstof ; komt
in vrijen toestand niet voor.
Ammonshorens, zie Ammonieten.
Ammunitie, krijgsbehoefte, oorlogsbehoefte.
Amnestie, kwijtschelding van straf.
-

Amnon, oudste soon van koning David.
Amoerang, afdeeling van de residentie
Menado, Ned.-Ind.

Amog hasiddha, (Amog hassidhi), de 5e der
Dhyani Boeddha's, vertegenwoordigende de
liefde tot den naaste.
Amok maker, (Maleisch : meng-amok),
toestand van drift bij de Maleiers, razernij.
Amon, koning van Judo, 643/641 v.
Amora, verklaarder der Mischna (zie aid.)
Amor, god der liefde.
Amoretten, liefde goden ; worden voorgesteld als gevieugelde kinderen.
Amorieten, (Amorrhieten), deg der Kanaanietische volksstam, in het Zuiden van
Palestina, door Josua onderworpen..
Amos, herder van Tekoa, 3e kleine Israolitische profeet, voorspeide 800 jaar voor
Chr. de ondergang van het Israelitische rijk.
Amou, kanton, Fr. dep. Landes, 10,700
inw., met hoofdst. met dien naarn, 1700 inw.
Amour, (Fr.), liefde,
Arnoureus, (Fr.) veriiefd, neiging tot verliefdheid.
Amoy, (Envoy), Chin. Eija-nun, haven en
handeisstad in China, op het eiland met dien
naam, prow. Fu-kian, 96,000 inw.
Ampat Lawang, onderafdeeling van Tebing-Tinggi, residentie Palembang, gouvernement Sumatra's Westkust, hoofdpl. To_
long-Padang.
Ampel, distr. in de residentie Soerakarta,
Ned.-Ind.
Ampere, (1) (Andre Marie) Fransch wiskundige en natuurkundige, 177511836; prof.
to Parije, schreef vele werken o.a. „Theorie
des phenomenes electro-dynamique".

(2) electrische maateenheid voor stroomsterkte. A uur of uur A, is 3600 secondenamperes.
Amphibian, dieren, die op 't land en ook
in 't water leven ; hebben rood koud blood
en leggen eieren, warden wel tweeslachtige
dieren genoemd, o.a. kikvorschen, hagedissen, schildpadden, slangen, salamanders en.z4
Onder hen worden de reptilian genoemd.
Arnphibiologie, leer der Amphibian.
Amphion, noon van Zeus en Antiope, toonkunstenaar, mode opbouwer der muren van
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Thebe, wreekte aan Dirke den dood van zijn
moeder, doodd.e zich zelf uit smart.
Amphipolis, (de ronde stad), stad, door
Atheners in Macedonia aan de rivier StryOil gebouwd 436 jaar v. Chr.
Amphitheater,
(Gri.), rondo toeschouwplaat,s, bij de Rom. voor karnpgevechten gebruikt ; geheel rondo arena zonder dak, met

AMPHITHEATER (IIITIVENDiG).

de

zitplaatsen achter elkander steeds een
weinig hooger staand, trapsgewijs. Het
grootste was wel. het Khloseum to "Rome,
'87,000 zitplaatsen, waarvan de overblij fselen

AMPHITHEATER (INIAT.ENDIG)•

'nog to zien zijn. Hiervan hebben wij den
naam voor ooze schouwburgen met rondorn,
trapsgowijze achter elkander geplaatste zitplaatsen.
Amphitrite, dochter van Nereus, koningin
van de zee, 2e vrouw van Poseidon, vluchtte
voor Neptunes naar Atlas.
Amphitrya, (Amphitruo), koning van Tyrus, huwde Alcmene ; sage door Sophocles
-en Moliere behandeld.
Ampt, (Anna Adriana Everdina Henrietta)
Ned. schriifster, 1832/85 ; sch•eef : „Schaduwbeelden uit Suriname".
Amputatie, (Lat.), het langs operativen
weg, weg nemen of afzetten van ledematen.
Amraotie, (Amrawutti), districtstad in
Brit.-Ind., prov. Berar, 37,000 inw.; hoofdstapelplaats van den Indischen katoenhandel.
stad in Brit.-Indict, 16,000 inw.
Amritson, stad in de prov. Pandschab,
=Brit.-Ind., 160,000 inw., in distr. met dien
.naam, 100,000 inw. ; bezit een tempel, op een
silancl staande, met gouden. koepel.
Amroha, stad in afdeeling Rohilkund,
Brit.-Ind., 35,000 inw.
Amru-ben-al-Assi, Arabisch veldheer, ver°verde in 634 Syria, 641 Egypte en NoordAfrika tot Tripolis ; 661 stadhouder van
Egypte, gest. 664.
Amseiveld, hoogvlakte in Servio, oorlogs-

Ams
terrein in 1389 en 1449 tusschen Servie en
Turk.
Amstel, (1) rivier in Hall., komt uit Rijn
en Vecht en stroomt in 't IJ nit.
(2) Heeren van, oud adellijk geslacht nit
Hall., beginnende ongeveer midd. van de
12e eeuw.
(3) Gijsbrecht van, Hell. edelman, stammend nit het huffs v. Amstel, vijancl van
Floris V.
(4) het kasteel v. Amstel, kasteel ongeveer 1200 aan de monding van den Amstel
gebouwd ; moat in Amsterdam daar gestaan
hebben, wat men nu Nieuwendijk noemt.
Amsteldiep, stroomt uit in de Zuiderzee.
Amstelland, hoogheemraadschap, gelegen
ten deele in N._Holland en - Utrecht.
Amsteiveen, dorp in gem. Nieuwer-Amstel,
N.-Holt., 400 inw., 2 uur van Amsterdam.
Amsterdam,
(1) (Lat. Amstelodamm),
hoofdstad van Nederland, in prov. N.-Holl.,
gelegen aan de monding van den Amstel en
aan het IJ. Is eon der voornaamste handelsplaatsen van het vasteland. Had op 1
Jan. 1909, 565,601 inw., heeft groote havens, die met de Zuiderzee en door eon
groot kanaal, het Noordzeekanaal, met de
Noordzee in verbinding staan en is door tal
van grachter en vaarten doorsneden, zoodat =de stad oigenlijk nit vele eilanden (ongeveer 90) bestaat, die door ongeveer 300
bruggen met elkander verbonden zijn. Door
den moerassigen grond kan men niet direct
op den bodem bouwen, maar moeten alle huizen op palon, die men met extra daarvoor
gemaakte naachines in den grond slant, gebouwd worden. De stad heeft een beroemd
museum en rijke diergaarde, terwiji het vender alle inriehtingen van een groote stad
bezit, en ook vele bezienswaardigheden.
Amsterdam was oorspronkelijk een visschersdorpje aan het LT. In 1200 ongeveer
word eon sterkte aangelegd van Gijsbrecht
II, waarna zich eon stadje vormde. In 1500
begon de handel op to komen en ram de
bloei steeds toe. In 1650 deed. Prins Wjl. IT
eon aanslag op Amsterdam, die echter met
good gevolg word afgeslagen. In 1813 deed
Willem van Oranie zijn intrede, die 2 Dec.
1814 tot souvereinen vorst werd ingehul
digd, 30 Mrt. 1'839 reed de eerste spoor in
Ned., Amsterdam—Haarlem, 1840 inhuldiging van Willem II, 1849 inhuldiging van
Willem III, 6 Sept. 1898, inhuldiging van
Koningin
(2) Stall in staat New-York, Noord-Amerika, 21,000 inw. ; industriestad.
(3) Nieuw-, Fransch eiland in den Indischen Oceaan, 66 KM 2 . groot.
(4) Nieuw-, dorp in Drente.
Amsterdamsche pen, de waterhoogte bj
vloed
hot TJ ; hierna wordt algem. do
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hoogte der waterstanden in Ned. gerneten.
Amstetten, distr. in Neder-Oostenrijk,
1653 KM2 ., 72,000 inw., met hoofdst. met
lien naam, 2600 inw. ; 5/11 1805 slag tusschen Frankr. en Rusl. en Oostenrijk, de
beide laatste door Murat verslagen.
Amu darja, rivier in Turkestan, ontspringt 4800 M. hoog, op 't Pamir _plateau,
stroomt uit in het Arelmeer, is 2200 KM.
lang, heeft vele zijrivieren.
Amulet (Arabisch), een steep of kruisje,
gewijd of gezegend met een zekere kracht
en daarorn gedragen wordt tegen ziekten
of ongeluk.
-

tronaat, oppervl. 135,000 KM 2 ., 62 mill.
inw., hoofdst. Hoeje Anam ; sedert 1833
Christen vervolgingen, in 1884 onder Fr. bescherming, 1889 pries Bun-lan als Than-thai
(ongev. als stadhouder) gehuldigd.
Anamba eilanden, eilandengroep in Chin.
zee, res. Riouw, Ned.-Indie, 673 K.M. 2 , 3200
inw. (Maleiers).
Ananas, heerlijke vrucht uit Zuid-Ameri,
ka, wordon soms 2 kilo zwaar.

Amulius, koning van Alba-Longa, liet zijn
neven Romulus en Remus in de rivier

werpen.
Amur, (Amoer), of Sachalin Ula, rivier
in Oost-Azie, ontstaat bij het Chingan geb.
nit 2 riN.rieren en stroomt na eenige rivieren
opgenomen to hebben in de Amur-Liman.
Amur gebied, prov. in Aziatisch Rusl.,

ANANAS.

-

119,000 inw.
Amusant, (Fr.), vermakelijk, verlustigend.
Arnuseeren, (Fr.), verlustigen, vermaken.
Amusement, (Fr.), vermaak, verlustiging.
Anabaptisten, wederdoopers (zio ald.)
Anabar, rivier in Siberie, stroomt nit in de
Noordelijke IJszee.
Anacletus, (1) heilige, of Anancletus, 79/91,
3e bisschop van Rome, gedenkdag 13/6.
(2) Ti , tegenpaus i a n
nocentius
1130/38.
Anacreon, Cr. djchter uit Theos, ongev.

500 v. Chr.
Ana.doli, Turksche naam voor, KI. Azie.
Anadyomene, (de opduikende), Aphrodite.

Anadyr, (1) rivier in N. Siberi6, stroomt
nit in de Golf van Anadyr, deel der Beringzee, (2) landstreek naar de rivier genoemd.
Anaesthetische middelen, sl a apwekkende
of gevoelloosmakende of verdoovende middelen.
Anafesto, le doge van Venetie.
Analaboe, (Melaboeh), staat,

Anan ben David, stichter van do Joodsche.
secte der Karaieten, Se eeuw.
Anapa, stad in Russ. Kankasie, nan de
Zwarte zee, inw.; haven, vesting,
vloot..
Anaproseliet, iemand die na een ander geloof to hebben aangehangen, weer tot zijn
vroegcr geloof overgaat.
Anarchic,
regeeringloosheid,
wetteloos-

heid.
Anarchisch,
de toestand van wetteloos,
heid, ook wel: bandeloosheid, zonder regel

of orde.
Anarchisms, de leer der geza,Floosheicl,
reeds door velen door alle eeuwen been verkondigd ; de leer, dart elk individu op zich zelf .

moetsani•drchvjzalstn
tegenover de massa, dus zonder eenig gezag
of dwang van wien ook.
Anarchisten, aanhangers der leer van gezagloosheid ; aanhangers van Bakunin, Most,
Godwin, Kropotkin, Tolstoi enz. en hier to
lande van F. Domela Nieuwenhuis.
Anarchistisch congres, congresses, door de

kust van

anarchisten gehouden op ongezette tijden,
het eerste 14/7 1881 to London.

Analecta, bloemlezing.
Analekten, (Gr.), bloemlezingen.
Analphabeten, zij, die been lezen of schrij-

And Ica, stad in Portorico, 12,000 inw.
Anastasia, naam van twee heiligen. (1),

Atjeh.

wend 25/12 303 to Aguileja le -vend verbrand- ,
onder regeering van Diocletianus.
(2) behoorde tot eon aanzienlijk geslacht
uit Konstantinopel, wees do hand van Justinianus of en moest toen voor hem vluchtweede steeds voorafgaan. Het eerste spreekt ten, leefde als monnik gekleed in een kloos.
van de soorten, het tweede van de hoeveel- ter en stierf .567, herdenkdag 10 Maart.
(3) Groothertogin-moeder van Mecklenheden. Analyse beduidt gewoonlijk, ontleburg, geb. 1860, dochter van Michael van
ding.
Rusland, moeder van de Duitsche kroonAnalystisch, op analyse berustend.
Analyseeren, ontleden, oplossen, bewijzen. prinses Cecilia.
Anastasiaansche wet, wet van den Rom.
Anam, rijk in Indo-China, onder Fr. paven hebben geleerd.
Analyse, het ontleden van chemische verbindingeil ; men onderscheidt qualitative en
quantitative A, het eerste meet echter het
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keizer Anastasius, dat de kooper van een inw.; in 1762 versloeg Dumourier hier de
vordering niet weer daar voor mocht vra- Oostenrijkers.
Andernach, voorheen Atenacum, stad aan
gen, dan hij zelf daarvoor betaald had.
Anastasius, (1) naam van twee Byzantijn- den Rijn, regeeringsdistr. Coblenz, 8000
ache keizers, I, (Dicoros) 491/518, II, (Ar- inw. ; is door Drusus gesticht, 8/10 876, overtemios) 713/16. winning van Lodewijk II over Karel den
(2), naam van vier pausen, I, 398/401, 11, Kale, was van 1794/1814, Fransch.
Andersen, (Hans Christiaan), Deensch
496/498, III, 911/913, IV, 1153/54.
Anatomie, ontleedkunde, leer der samen- dichter en schrijver, 1805/75, romans en
sprookjes, welke in alle talen omgezet zijn.
'stelling der bewerktuigde wezens.
Anaxagoras, Grieksch phil., 500/428 voor Verzamelde werken, 15 deelen.
Anderson, (1) hoofdst. van graafschap
Chris. ; onderwijzer van Perikles, leerde o.a.,
dat elk lichaam eon groepeering van kie- Madison, Indiana, Noord-Amerika, 21,000
inwoners.
men is.
(2) hoofdstad en graafschap in Zuid-CaAnaximander, Gri. phil. en schilder, 611/
547 voor Chr. ; nam als grondprincipe aan, rolina, Noord_Amerika. 3000 inw.
(4) graafschap in Kansas, N.-Amerika,
,dat de wereld oneindig was.
Anaxilaus, Gri. dichter te Athene, tijdge- 14,500 inw.
, noot van Demosthenes.
(5) graafschap in Tenessee, N.-Amerika,
Anaximenes, Gri. phil., 566/500 jaar voor 15,200 inw.
Chr. ; nam aan, dat de aanhoudende ether(6) graafschap in Texas, N.-Amerika,
trillingen de oorzaak van alles en het be- 20,000 inw., hoofdstad Palestina.
standdeel van de ziel is.
(7) (Anna Maria), Ned. schrijfster,
Ancachs, dep. in Peru, 43,000 KM 2 , 430,000 (pseud. Mevr. Quarles), geb. 1842.
inw.
(8) (Arthur), Eng. economist, 1792/1868.
Ancenis, hoofdst., 5200 inw., in Fr. Loire(9) (Sir Henry Percy), Eng. dipl'omaat,
Inferieur, ten Noord-Oosten van Nantes ; ver- geb. 1831; sloot het verdrag met Duitschl.
drag tusschen Lodewijk XI en Hertog van betreffende Oost-Afrika en Helgoland.
Bretagne 1468.
(10) (Charles Johannes), Zweedsche ontAnchises, zoon van Capys en Themis, word dekkingsreiziger ; onderzocht Zuid-Afrika,
door zijn zoon Aeneas uit het brandende 1827/67.
(11) (Nils Johan), beroemde Zweedsche
Troje gered.
Anchylostomum duodenale, zich snel ver- plantkundige, 1821/1880.
Andidsjan, stad in Russisch Azie, gouvetmeerderende draadworm in de menschelijke
:

dunne darmen ; veroorzaken bloedarmoede nement Turkistan, 46,680 inw.; door aardbeving 15/12 1902 verweest, 200,000 slacht(mijnwerkersziekte).
Ancien regime (Fr.), het oude regime, de offers , in 't district met dien naam, oppervl.
oude regeeringsvorm, ten tijde voor de Fr. 15,147 vk. KM. mat 351,000 inw.
Andijk, gem., prov. Noord-Holland, 2896
revolutie.
Ancona, prov. in midd. It., oppervl. 2041 inw.
Andochius, heilige, priester van Gallie in
KM2 ., 308,000 inw., met hoofdstad met
de 2e eeuw, gedenkdag 24 Sept.
dien naam, 55,560 inw.
Andocides, Gri. redenaar en generaal, geb.
Andalusia, (Vandalicia), vruchtbaar Sp.
landschap, aan de Guadalquivir, 58,750 ongev. 440 v. Chr., moest 415 v. Chr. vluchKM2 ., 2,1j- mill. inw. ; zeer zacht klimaat. De ten, keerde in 403 terug, gest. 390 v. Chr.
Andorra, republiekje aan de Fransche en
prod. zijn hoofdzakelijk, wijn, zuidvruchten, paarden enz. Het land was oorspron- Spaansche grens, in de Oostelijke Pyrekelijk door de Vandalen en later tot de 13e neeen, 452 vk. KM. groot met 5300 inw.;
eeuw door Mooren bewoond. het land wordt, wider Fransch toezicht en
den bisschop van TJrkel, geregeerd door 24
Amman - eilanden, Eng. eilandengroep in leden, gekozen voor vier jaar. Hoofdstad Ande Golf van Bengalen, oppervl. 6450 K.M. 2 ,
dorm le Vieja, 1000 inw. ; godsdienst R.-K.,
20,000 inw., hoofdst. Port Blair, Eng. strafhoofdzakelijk bestaa n : mijnen en landbouw.
kolonie.
Andrade e Syiva (Jose Bonifacio de),
Andante, (muz. term) gematigd (te spelen). Brazilian nsch staatsrnan, geb. 1763, prof.
Andeifingm, hoofdplaats van distr. met te Coimbra, trad in 1821 voorop bij den
dien naam, 18,000 inw., kanton Zurich.
opstand van Brazilie, werd minister van
Andelys, (Les), arrondissement in Fr. de- binnenl. zaken, 1823/29 verbannen, 1831/35
partement Eure, oppervl. 1042 K . .11 2 ., voogd van Pedro II, gest. 5/4 1838.
56,000 inw., hoofdpl. met dien. naam,
Andrassy,
Hongaarsch gravengeslacht,
11,000 inw.
stamvader Andoras.
Anderlecht, vooroord van Brussel, 48,000
(1) Julius Gyula, graaf van) zoon van
.
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Karel, graaf van A., staatsman, geb. 1823 ; lydon, voerde de Aetaliers in den Trojaannam in 1848/49 deel aan den Hong. opstand, schen oorlog aan.
1850 ter dood veroordeeld, in 1860 amnestie,
Andrew, graaf Schap in Missouri, Noord1867 president van het Hong. ministerie, Amer., 160,000 inw., hoofdst. Savannah.
1871/79 minister van buitenl. zaken,, bracht
Andrews, (Thomas), geb. 1813, Eng. Prof.
in 1879 het Duitsch-Oostenr. verbond tot te Belfast ; ontdekte den toestand en ternstand, bewerkte de bezetting van Bosnia en peratuur der gassen, gest. 1896 op zijn verHerzegowina, gest. 18/2 1890.
j aardag.
Andria, stad in It. prov. Bari, 50,000 inw.
(2) Andreas Theodoor, graaf van, zoon van
Andriessen, (Pieter Jacob), Ned. schrijver
den voorgaande, 1857/1905, vice-presid. van
geb. 1815 ; hoofdonderwijzer te Schoterland;
den Hong. Rijksdag.
Andreas (1) een. der Apostelen, broeder schreef vele werken voor de jeugd, gest.
van Petrus, in Patras in Achaia gekruisigd 1877.
Andrien, (Jules), Fransch schrijver, 1837/
.aan een x kruis, gedenkdag 30 Nov.
(2) koningen. van Hong., dynastic Arpade, 82, in 1871 lid v/d. Commune te Parijs.
Andrr.
in ont, gem. in Belg. prov. Luik,
1046/68, was eerst tegenstander, later 4800
verdediger v/h. Christendom, viel tegen zijn
Andriscus, zoon van gewone arbeiders, gaf
broeder Bela in den veldslag aan den Theiss.
II, 1205/36, bijgenaamd de Jeruzalemmer, hij zich voor den kleinzoon van Philippus van
maakte vele kruistochten, echter zonder Macedonia uit, wist een opstand te bewereenig gevolg, had door zijn hardvochtigheid ken, waardoor Macedonia een Rom. bezitveel met opstanden to kampen, in 1222 ken- Ling werd, ongev. 150 voor Christ.
Androcles, bestrijder van Alcibiades en na
digde hij de gulden bul af, d. i. de Hong.
grond\vet. III, 1290/1300, kleinzoon van diens verdrijving, hoofd der democratische
,den voorgaande, de laatste van het stand- partij te Athene.
Androcius, Rom. slaaf, trok bij een leeuw
streed tegen Karel Martel, welke te
Napels door den pauselijkon gezant ge- in de woestijn eon doom nit den poot, de
kroond was en werd bij Zagrab verslagen, slaaf werd na eenigen tijd veroordeeld in 't
arena net een leeuw te vechten, dit was
*hij stierf 1301.
(3) een voorlooper der hervorming, Do- echter toevallig die leeuw, dien hij had geminicaner monnik, afkomstig uit Slavonia ; holpen en bleef daardoor gespaard.
Andromache, hoofdheldin van de Ilias van
door keizer Frederik III naar Rome gezon, den, ontdekte hij vele Bingen, die hij god- Homerus, vrouw van Hector, en later na
deloos achtte en protesteerde stork, word den val van Troje van Pyrrhus, dochter van.
echter bespot en door paus Sixtus IV (1442) pides.on ; naam van het treurspel van Eurigevangen gezet, echter weer vrijgelaten.
Andromeda, dochter van koning Cepheus
Bazel Under protest der inwoners door den
keizer uitgeleverd, nadat de paus de inwo- van Aethiopie en Cassiopea, werd door Zeus
ners van Bazel in den ban had gedaan. en van een zeemonster bevrijd en word door
den keizer hadgedreigd. Werd heimelijk go- Pallas als sterrenbeeld aan den hemel geplaatst ; het sterrenbeeld is te vinden aan
worgd en in den Rijn geworpen.
Andreas z-lncht, nacht van 29/30 Nov., ge- den Noordelijken hemel tusschen Paga,sus,
'clenktijd van de kruisigig van den apostel Perseus en Triangel of 18 0 en 28 ° noorAndreas. der declinatie en 1 0 en 30 ° rechte klimming en telt volgens Flamsteed 66 sterren,
Andreas 3rde, hoogste Rus. orde door Pe- i,vaaronder zich drie van de tweede grootte
ter den Groote in 1698 gesticht ; slechts voor bevinclen.
de allerhoogste familien, devies : voor geloof
Andronicus, (1) Gri. architect in 't midden
en trouw.
der eerste eeuw voor Chr., bouwde den toAndree (1) (Karl Theod.), Duitsch aard- ren der winden.
rijkskundige, hoofdredacteur v/d. „Kolnische
Andronicus, naam van verscheidene ByZeitung", 1808/75 ; oprichter v/h geogr. tijd- zantijnsche keizers, I, Commenius, 1141/85,
schrift _Globus".
II, Paleologus, 1283/1328, gest. 1333, III,
(2) (Richard), zoon van den voorgaande, gest. 1341, IV, 1289, deed afstand van den
'gob. 1835, ook geograaf en enthnograaf.
Croon en stierf een jaar later
(3) (Salomon August), Zweedsch ingeAndros, Gri. Cycladen. eilanden, 382 KM 2 ,
nieur, geb. 8/10 1854 ; steeg 11 ;Tull 1897 18,200 inw., met hoofdst. met dien naam,
van Spitsbergen met een luchtballon, door 2000 inw.
hem zelf gemaakt op, om een reis om de
Andvari, een dwerg uit de Noorsche sageNoordpool to maken. Is echter niet terugge- leer, werd als visch zijnde gevangen en
keerd en in 1903 voor dood verklaard.
moest daarom al zijn schatten aan Loke, die
Andremon of Andraemon, koning van Ca- hem gevangen heeft, afstaan.
-

-
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kort, koddig verhaal of vertel-

Ang

Engeland ; bestaat nit een mengeling van.
Angelsaksers, Normandiers en DeAnemone, windbloem, boschanemoon (gif- nen, welk geslacht zich nu weer uitbreidt
over Amerika, Kaapland, Australia enz.
tig).
Ange!saksische tut', de taal der Angelsaksers was Germaansch, maar na hun landverhuizing werden vele andere woorden opgenomen, welke ook door de Franken verstaanbaar waren. Na de 9e eeuw word het
Angelsaksisch eon schrijftaal en bleef tot de
13e eeuw bestaan, toen word echter ander
Willem den Veroveraar de Northandische
teal ingevoerd en de mengeling van doze
talon is het bestaande Engelsch.
Angeles (Lat. gezant, engel), R. Kath.
gebed ter eere der heilige Maagd ; het luiden van een klokje 3 maal daags, 's morgens, 's middags on 's avonds, heat ook
wel Angelus of Angelus luiden.
ANt1103E.
Angely, (Louis), Duitsch tooneelspeler en
dichter, 1788/1835.
Anethan (1) (Jules Joseph, baron d'),
Angerrnanland, landstreek in awed., aan
Cl
Belg. staatsman, 1803/88;
minister van Jus- de Angermanelf, oppervl. 2061 KM. 2 , 178,000
titie, minister-president, president v/d. Se- inw.
neat. (2) (August, heron d'), geb. 1829 ; 72/
Angerloo, gem. Geld., 2177 inw.
80 gezant aan 't Vatikaan voor Belg, later
Angerona, (Diva Angerona), Rom. godin,
in Den Haag, sedert 1894 in Parijs.
leidt de zon.
Anethon, Piek d', (Pie d'), hoogste berg
Angers, (Andegawium), hoofdst. van het
het Baikelmeer uit ; zalmvisscherij.
Fr. departement Maine-et-Loire, 82,400 inw. ;
Angad, vlakte in Algerie, zoutbevattend. handel, industrie ; slag, bij A. 18/9, 1793.
Angara, zijrivier van de Jenissei, stroomt
Angheras, zeer dappere volksstam in het
in het Baikelmeer uit ; zalmvisscherij.
Noord-Oostelijke Marokko ; in 1892 in opAngel, (1). Eng. gouden munt nit de 15/ stand tegen den sultan, echter gevolgloos.
17e eeuw, ongev. 5 guld. (2) verdedigingsAnghiari, stad in It. Venetic ; 1796 nederwerktuig van vele insecten. (3) vischhaak, laag der Oostenrijkers tegen de Franschen.
hock waarmee men de visch vangt.
Angilbert, geleerde en dichter aan 't hof
Angelen, (1) oude Germaansche volksstam, van Karel den Groote, huw,de met diens
bewoonde Sleeswijk-Holstein, trok i n 449 dochter Bertha, gst. 814.
verbonden met de Saksen en Jutten naar
Anglopteris evecta, varenplant nit 0.-InEng. en stichtte dear het Angel-Saksische
heeft pluimen van 5 M. lang.
Angkee, rivier op Java, residentie Bat.
rijk.
Anglais, (Fr.), Engelsch, Eng,elschman.
(2) daarna is nog genoemd een landstreek
Anglesey of Anglesea, (Lat. Mona), Eng.
in Sleeswijk-Holstein aan de Oostzee, 826
eiland in de Iersche zee, door de BritanniaKM. 2 , 55,000 inw.
Angelieken, congregatie van Augustijner brug net Engeland verbonden, 783 KM. 2 ,
50,000 inw., hoofdst. Beaumaris,
nonnen, gesticht 1530, to Milaan.
Angleterre, (Er.), Engeland.
A ngelsaksers,
Main
gemeenschappelijke
Angleur, docp in Belg. bij Ludic, 9000 inw.
voor de Angelen, Saksers en Jutten, die in
Anglia, (Lat.), Engeland.
449 van nit Sleeswik nanr Engeland trekAnglicaansche
kerli,
(Anglo Catholic
ken, cia A. ()rider Egbert van Weswx,
versloe;2;en de inw. en stiehtten dear 7 rijken Church, of Anglican Church), de kerk, on(heptatThie). T-Tun aanvoerders -warm] Hen- der Hendrik VIII, 1534 gesticht, is de Eng.
gist on Horse. 7i ,j stiehtten : Kent, Wessex, staatskerk en heeft zich van de R.-Kath.
Essex Sussex, Northumberland, Anglia en gescheiden. Hend•ik VIII wilde zich van
Mersia, later in 827 tot een rijk,
gemalin, die reeds een gevorderdeti leefvereenigd. Do Angelsaksische dynastic re- tijd had, scheiden, en met eon jeugdige
geerde tot 1066, teen wend het land door hofdame in 't huwelijk- treden. De Roomschhertog Willem van Normandie veroverd en Kath. kerk stoat dit echter niet toe en
de Imam der Saksen verdween ; van den orndat H. VITT, onder goedvinden van de
naam Anglia llebben wij den naam Enge- Eng. katholieken, zijn sin deed, word hij in
land.
den ban gedaan en elke band met EngeAng_elsaksische rassen, de bevolking van land verbroken. Thomas Cranmer, een godAnecdote,

ling.
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geleerde, welke in 't geheim met een Duitsch
meisje was gehuwd, stelde zich aan 't hoofd
der beweging tegen Rome en paus Clemens
VII. De koning werd als opperhoofd der
Engelsche kerk verklaard en de rechten der
geestelijken voor 180,000 pond sterling afgekocht. In Mei 1540 werden alle kloosters opgeheven. Dit was echter meer om de handen vrij te hebben, dan om de zedelijkheid
te dienen en was alles dan ook willekeur.
De koning en de adel gingen hier hand aan
hand met de bisschoppen. Eerst na 1547, onder Edward VI, werd de kerk hervormd. en
op protestantsche wijze ingericht. Echter
in 1553, onder Marie, werd de oude godsdienst weer hersteld, het huwelijk der priesters verboden en 1000 van hen moesten met
vrouw en kinderen het land verlaten en
Cranmar, de voorganger en onvermoeid strijder, stierf 21 Mrt. 1556 op den brandstapel. In 1603 werd echter de kerk op de
nu nog bestaanden voet ingericht. Er bestaan echter verschillende secten en vele zijn
nog op Roomsch-Kath. voet, andere weer op
Luthersche en nog andere op Calvinistische
wijze ingericht.
Angol, departement in prov. Malleco, Chili,
2300 KM. 2 , 19,000 inw., met hoofdst. met
dien naam, 6400 inw.
Angola, Portageesche bezitting in West-.
Afr., oppervl. 1,270,200 K1\-I 2 , in NoordGuinea aan den Atlantischen Oceaan, 4 mill.
inw., hoofdstad Loanda; het land is verdeeld in distr., waarover een gouverneur ;
gemengde bevolking, prod. : metalen, koffie, suiker, granen, tabak, cacao, zout en
steenkool, in 1904 in opstand.
Angora, hoofdst., 36,000 inw., van het
Turksche vilajet met dien naam, 83,000
KM. 2 , 900,000 inw.
Angora geiten, (kameel geit), langharige
geitensoort uit Klein-Azie, met schroefvormige horens.
Angora kat, langharige huiskat in KL-Azie.
-

-

Angornou, (Angornoe), stad in Bornoe,
Eng. Soedan, 20,000 inw.
Angoscha, landschap met rivier, waarin 24
eilanden, in Mozambique, Port.-Z.-Afr.
Angouleme (1) arr. in Fr. dep. Charante,
135,000 inw., met hoofdst. met dien naam,
Encyclopaedie 3.

Anj

37,600 inw. ; voorheen hoofdst. van het
graafschap Angoumois.
(2) (Louis Antoine de Bourbon, hertog
van) oudste noon van graaf van Artois en
later koning Karel X, geb. 1775, in 1814
als koning geproclameerd te Bordeaux, onderdrukte in 1823 den opstand in Spanje, werd
tot worst van Trocadero verheven, gest. 1844.
Angra, (1) gem., Henegouw., Belg. 1300 inw.
(2)
A, do Heroisme, hoofdst. van de
Port-Azoren-eilanden, op Terceira, 11,280 inw.
AngrivariOrs, Germaansche volksstam aan
de rechter zijde vid. Weser, door de Rom.
onderworpen.
Anhalt, Duitsch hertogdom, staat van den
Duitschen statenbond, 2294 K.M 2 ., 316,000
inw., hoofdsta I Dessau ; vorst : hertog
Friedrich II van Anhalt, sedert 24/1 1904 ;
het land is in het O.-lijk deel vruchtbaar
vlakland, in het Westelijk deel door het
Harzgebergte ingenomen ; 70 % akker en
weideland, 25 % bosch ; hoofdprod. : Bier,
brandewijn, bruinkool, granen, ijzer, zilver,
zout, wol en suiker. Het land is in vijf
distr. verdeeld, Ballenstedt, Bernburg, Dessau, Kothen en Zerbst ; er is een landdag van
36 leden, er worden een lid naar den Bondsraad en twee naar den Rijksdag gezonden,
In 1180 ontving graaf Bernhard een deel
van de landen en nam den hertogstitel aan,
in 1251 word het land godeeld, maar in 1562
weer vereenigd, in 1603 weer verdeeld in
vier rijkjes, maar door Anhalt weder vereenigd, trad in 1870 tot het Duitsche rijk toe.
Een rulne in het Harzgebergte, stamslot
v/d. hertogen van Anhalt.
Anuicetus, heilige, lle pans, 157/168, gedenkdag 17 April.
Anima, (Lat.), ziel.
Animalia, dierlijk, t/h dierenrijk behoorend.
Animeeren, bezielen, aanvuren.
Animo, opgewektheid, lust.
Anjagaon, stad in Eng. Indio, 11,000 inw.
Anjar, stad, 14,000 inw., in distr. met dien
naam, in Hindoestan.
Anjelier, (Dianthus), plantengeslacht tot
do fain. der Sileneen behoorend.

ANJELIER.
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Anjer, havenstad op Java, res. Bantam ;
(7) A, Leopoldowna (Elisabeth Catharina
26 en 27/8 1883 door een uitbarsting v/d. Kra- Christiana), geb. 1718, in 39 gemalin van
katau geheel verwoest.
hertog Anton Ulrich van Brunswijk, '40
Anjou, oudtijds, landschap in Z.W.-Frank., regentes van Rusland, '41 gevangen genomen
dep. Maine et Loire, was 8975 K.M 2 . grout, en verbannen, gest. 1746.
de hoofdst. was Angers ; tot 1480 erfdeel van
(8) Moeder Anna genaamd, dochter van
graaf of hertog.
Christian III van Denemarken, geb. 1532,
Anjouan, eiland in den Indischen oceaan, gest. 1585.
een
der Comoreneilanden, 373 K.M 2 .,
(9) Van Egmond, le gemalin van prins
12,000 inw.
Willem I van Oranje, 1533758.
Anker, (1) inhoudsmaat voor wijn, in Ned.
(10) dochter van George II van Eng.,
45 flesschen, is 38 8/,„ L., in Den. 37.44 L., huwde de stadhouder Willem IV.
in Eng. 47.7 L., in Kaapstad 35.96 L., in
(11) van Saksen, 2e vrouw van prins
Pruisen 34.35 L., in Rusland 36.9 L., in Willem I van Oranje, 1544/77 ; moeder van
Saksen 34.24 L., in Zw. 39.26 L.
prins Maurits.
- (2) bekend ijzeren werktuig om schepen
Annaberg, hoofdst., 16,000 inw. van disvast te leggen.
trikt met dien naam in Saksen, 434 K.M 2 .,
(8) bekend ijzeren voorwerp, dat dient tot 101,500 inw.
Annaland, (St.), gem. op 't eil. Tholen
ve inding en vasthouden van muren.
) klein instrumentje in een horloge of (Zeel.), 2486 inw.
Annalen,
jaarboeken, boeken waarin
deel van een magneto-electrische voornaamste gebeurtenissen worden opgeteekend.
machine.
(6) Zinnebeeld van de hoop.
Anna Paulowna, polder, gemeente in N.Ankersmit, (1) (Dr. Pieter), Ned. pharma- Holl., 3317 inw.
coat, 1835/1903 ; maakte studie van de geAnnapolis, hoofdstad van Maryland, N.rechtelijke scheikunde.
Amerika, 8600 inw.
(2) Wzn. (Jan Hendrik), Ned. tooneelAnn-Arbor, hoofdst. in Michigan, N.-Amerika, 14,500 inw.
schrijver uit Deventer, 1825/76.
Anklam, stad in Pruisen, 19,000 inw., reAnnaten, belasting op of afgave van gegeeringsdistr. Stettin, ireits met dien heele of halve kerkbeneficien, aan den paus.
Annecy, hoofdst. v/h Fr. dep. Haute-Sanaam, 32,000 inw.
Anlo, gem. in Drenthe, 4381 inw.
voie, aan het weer van Annency ; klokkenAnna, (1) heilige, vrouw van den heiligen gieterij.
Anne-orde,
moeder van de heilige maagd
Joachim,
orde door Friedrich, hertog
Maria, gedenkdag 26/7, in de Gri. kerk 9/12. van Holstein-Gottorp, 14/12 1735 gesticht,

0

)

(2)

Naam van vele vorstinnen, wij ver- 1768 door Paul I als Russ. orde verklaart;

melden : Koningin van Engeland, geb. 1507 heeft 4 klassen.
Annen Wullen, landstreek in Pruisen, kreis
(1504 ?), dochter van een bakker Sir Bolyen,
heimelijk met Hendrik VIII gehuwd en 1/6 Horde, 11,000 inw., steenkoolmijnen, ijzer1533 gekroond, echter op aanklage van haar en staalwerken, glasfabrieken, enz.
Annesley baal, inham in de W.-kust v/d
gemaal van echtbreuk, 19/5 1536 onthoofd ;
Roodezee.
moeder van koningin Elisabeth.
Annex, daarbij behoorend.
(3) A. Stuart, koningin van Eng., laatste
Annexatie,
uit het huis Stuart, geb. 1665, dochter van
(Fr.), aanhechting, inlijving,
Jacob II, volgde 1702 Will. III op, ver- in bezit neming.
Anno, (Lat.), in het jaar.
eenigde Schotland met Eng., sloot 1713
Annonay, hoofdpl., Fr. dep. Ardeche, 17,50C
vrede met Fr. te Utrecht, gest. 1714.
(4) van Oostenrijk, koningin van Frank- inw.
Annonce, advertentie, openbare bekendmarijk, dochter van Philips III van Spanje,
geb. 1601, gehuwd met Ludwig XIII, gest. king,
Annunciata orde, hoogste ridderorde in It.,
1666.
(5) A. Sophie, landgravin van Hessen- in 1362 door graaf Amadeus VI gesticht als
Darmstadt, geb. 1638 ; dichteres van geeste- halsbandorde, in 1724 tot de hoogste orde
lijke liederen, gest. 1683, Abdiste van verheven.
Quedlinburg.
Anode, de positieve pool van een galvani(6) A. Iwanowna, keizerin van Rusland, sche ketting.
Anoniem, naamloos, ongeteekend.
geb. 1693, dochter van Iwan III huwde
Anopheles, malariamug, nachtmug, waar1710, hertog Friedr. Wilhelm van Koerland,
kwam 1730 op den troon, maar liet de van 4 soorten zeer verspreid zijn.
Anorganisch, onbewerktuigd ; lichamen die
regeering aan haar gunsteling Biron over,
gest. 1740.
men beschouwd als niet to leven, doode stof.
-

-
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Ans
Ans, stad in Belg. prov. Luik, 8700
Ansbach, hoofdst. van het distr. met

inw. lakat", een gedicht, waarin hij zijn leven
dies bezingt.
Antarctisch, binnen het gebied der Z.-pool.
naam, 17,000 inw., regeeringsdistr.
Anteres, ster yid le grootte in den Schorfranken. Het distrikt A is een voormalig
vorstendom met 300,000 inw., 3597 K.M 2 . pioen.
Antenor, held uit den Trojaanschen oorgroot, en is nauw verbonden met Bayreuth ;
in 1807 door de Franschen bezet en in 1810 log, de oudste der stad, sloeg voor oin
Helena terug te geven en vrede te sluiten.
aan Beieren afgestaan.
Anse, stad, 2000 inw., in Fr., kanton met Hij wordt beschuldigd Troje to hebben verraden voor een groote belooning ; nazijn.
dien naam, 10,000 inw., dep. Rhone.
Anseele, (Edward), Belg. Socialist Demo- vlucht stichtte hij met zijn zoons, Patavium,
craat, geb. 25/7 1856 te Gent; red. v/d. (Padua) It., volgens ooze overleveringen is
„Volkswil", sedert 1894 lid yid. Belg. hij hierheen gekomen en koning van GelderKamer. land geweest.
Antequera, stad in Spaansche prov. MalaAnseghem, gem. in Belg. W.-Vlaanderen,
ge, 62,000 inw.; wol- en zijdefabricatie.
arrondissement Kortrijk, 3700 inw.
Anteras, verpersoonlijking der wederliefde,
heilige, godgeleerde, aartsbisAnseimus,
ook de wrekende Genius der versmade liefde.
schop van Canterbury, 1033/1109.
Anthraciet, oudste steenkool soort met het
Ansgar, (Anscharius), heilige, apostel v/h
Noorden, 801/865 ; aartsbisschop van Ham- hoogste koolstofgehalte, 90/95 %, brand,
zonder rook en geeft de meeste hitte ; gevonburg en Bremen.
(Jean Josep Eleonor Antoine), den in Pennsylvania Rusland, Westfalen,
Ansiaux,
Saksen, enz.
Belg. schilder, 1764/1840.
Anthropologie, (Gri.), menschenkennis, de
Ansibariers, Germ. volksstam a/d Eems.
Ansjovis (Anchovis) of sardel, kleine ha- leer over den menscfi, de studie over het
ringachtige vischsoort, wordt in groote menschelijk geslacht, verleden, afstamming
scholen gevangen en gezouten gegeten ; een en de verhoudingen tegenover de overige
minder fijne sport is de sprot. natuur.
Anthropoloog, kenner der Anthropologie;
menschenkenner, kenner der rassen en hun
gewoonten, afstamming en verhoudingen
tot anderen.
(Gri) voorvoegsel bij tegenAnti *
stellingen , is ongeveer als ons „tegen".
ANSJOVIS.
Anti Atla
s, bergketen ten Zuiden van Marokko, hoogte 3000 M.
Anslo, (Reinier), Ned. dichter, 1622/99.
(Fr.), voorvertrek, wachtAntichambre,
Anson (1) (George, Lord), Eng. admiraal,
1697/1762 ; versloeg 3/6 1747 de Franschen kamer.
Antichrist, tegen Christus, volgens de
bij Kaap Finisterre, gest. 1762.
(2) graafschap, door bovengenoemde ge- Christenen menschen der zonden, die het
sticht, in N.-Carolina, Vereenigde Staten, einde der wereld zullen vooraf gaan en door
20,000 inw., hoofdst. Wadesboro. Christus overwonnen zullen worden.
Antidotum, (Gri.), tegengift.
Ansonia, stad in N.-Amerikaanschen UnieAntiek, (Fr.) oud, ouderwetsch, voorwerstaat, Connecticut, 12,700 inw.
(David Thomas), Eng. geoloog, pen uit de oudheid.
Ansted,
Antigone, dochter van Oedipus, bij zijn
1814/80.
Antaens, volgens de sage een reus, koning moeder Iocaste, word wegens het begraven.
van Libya, onoverwinnelijk zoolang hij zijn v/h. lijk van haar broer Polynices door Kleon
moeder, de aarde aanraakte, door Hercules, in een hol opgesloten, waar zij zelfmoord
zwevend geworgd.. pleegde. Zij wordt door Sophocles verSpartaansch generaal, sloot heerlijkt.
Antalcidas,
Antigonus, (1) (Cycloop), de eenoogige, mavrede tusschen de Spartanen en Perzen, 3S7
v. Chr. ; men noemde het dorpje waar dit cedonisch veldheer, geb. 381 voor Chr., geneschiedde naar hem ; steden op het Kl. Azia- raal van Alexander den Groote, maakte zich
tisch vaste land werden toen Perz. ; stierf de na diens dood meester van geheel Voorvrijwillige hongerdood. Azia en Syria en nam in 306 v. Chr. den
hoofdst. van Madagascar,
Antanarivo,
100,000 inw. ; handel ; vrede 1/10 1895, waar
door Madagascar onder Fr. protectoraat *) Kan men een woord beginnende met
Anti hierop niet vinden, dan zoeke men op
kwam.
Antara, Arabisch stamhoofd uit de 6e het woord zelf, b.v. Anti-revolutionair op
eeuw, dichter en strijder, hij schreef „Moal- revolutionair, Anti-clericaal op clericaal, enz.
-

-

-
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koningstitel aan, viel in den slag bij Ipsus,
301 P. Chr.
(2) I, (Gonatas), koning van Macedonia,
kleinzoon van den voorgaande, regeerde
276/240 v. Chr.
(3) II, (Doson), koning van Macedonia
229/220 v. Chr., onderwierp de Spartanen,
slag bij
(4) van Sacho, Joodsche geleerde en priester, 4e eeuw voor Chr., stichter der secte
der Sadduceers.
(5) II, koning van Juda, 40/37 v. Chr.,
door Herodes den Groote veroordeeld en
door de Rom. ter dood gebracht.
Antigua (of Antigoa), Eng. eiland van de
Kl. Antillen, 251 K.M 2 . , 34,000 inw.
Antillen, groep van kl. en groote eilanden
tusschen N.- en Z.-Amerika in de Caribische
zee, 244,000 K.M2 ., met 6 mill. inw. ; zijn in
twee groepen gedeeld, Kleine en Groote
Antillen, zijn het eerst door Spanje ontdekt,
maar langen tijd door de mogendheden
onderling aan elkander betwist. Thans in
't bezit van Eng., Frankr., Ned. en Den.,
terwijl Venezuela er eenige bezittingen heeft
en Haiti, een der eilanden, een vrije republiek is.
Antilochus, zoon van Nestor, bevrijder der
Helenen, held van Troje, gedood door
Memnon.

ANTILOPE.

Antilopen, (Antilopina), geslacht van her-.
kauwende dieren, waarvan de meeste soorten in de oude wereld voorkomen ; tot hen
behooren de Gazellen.
Antimachus, Gr. dichter uit Colophon,
ongev. 440 v. Chr. ; schreef „Thebais",
„Lyde".
Antimonium,
(Antimoon, Stibium), een
zilverwit metaal, komt moest in zwavelverbinding voor, soortelijk gew. 6,71, in de
lucht onveranderlijk, smelt bij 425 °.
Antinori, (Marschese Orazio), It. zooloog
en reiziger, geb. 1811 ; bezocht Syrie en Kl.
Azie, Egypte, Kartoem, en Abessinie, gest.
26/8 1882.
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Antiochia, stad in Syria 301 v. Chr. gesticht, tot 64 v. Chr. residentie der Seleuciden, 64 v. Chr./638 na Chr. Rom. bezit ;
het middelpunt van den West-Aziatischen
handel, M1 door de Perzen, in 638 door de
Arabieren geplunderd, werd in 1089 door de
kruisvaarders ingenomen, 1268 door de Saraceenen veroverd, in 1516 in Turksch bezit,
heet tegenwoordig Antakia, heeft 23000 inw.
De stad is verder veel door aardbevingen
geteisterd.
Antiochus, koningen van Syrie, dynastie
der Seleuciden, (1), I Sater (redder) 281/
260 v. Chr. streed gelukkig tegen de Galhers. ((2) II Theos, (God) 261/247 v. Chr.,
streed met verlies tegen Egypte, door zijn
vrouw Laodice vergiftigd. (3) III De Groote
224/187 v. Chr., streed zeer veel, in 189 door
de Rom. overwonnen, in 187 bij den opstand
van Elymais gedood. (4) IV, Epiphanes, 175/
162 v. Chr., streed in Eg. en tegen de Macabeen, doch zeer ongelukkig.
(5). Verder regeerde nog de koningen
Antiochus uit hetzelfde huis : V tot en met
XIII, van 162 tot 64 v. Chr., de laatste verloor toen zijn rijk aan de Rom. en moest zich
met Commagene tevreden stellen, 29 n. Chr.,
wegens sluipmoord to Rome ter dood ge-:
bracht.
Antiope, (1) koningin der Amazonen, gemalin van Theseus, gestorven bij den inval
der Amazonen in Attica.
(2), Was de dochter van Nycteus of van
den riviergod Asopus, had twee zoons en
huwde met Epopeus, werd door Lycus naar
Thebe gevoerd, waar zijn vrouw Dirce haar
mishandelde ; hare zonen namen later
wraak op Dirce, zij werd echter krankzinnig
en zwierf later in Griekenland rond. Phocus
wist haar to genezen en huwde met haar en
werd ook later met haar in den graf begrayen.
Antioquia, (I) dep. Columbia, Z. Amerika,
oppervl. 59,025 K.M. 2 , 470,000 inw., hoofdst.
Medelin.
(2) Santa Fe d' A, stad in Columbia,
10,000 inw.
Antipater, Macedonisch generaal en stadhouder, versloeg de Spartanen 330 v. Chr.
en de Grieken 322 v. Chr. ; 321 rijksregent,
gest. 319 v. Chr..
Antipathes, koning der Laestrygonen, verbrijzelde de schepen van Ulysses.
Antipathie, gevoel van afkeer.
Antiphon, oudste Attische redenaar, geb.
480 v. Chr. to Rhamnus, veroordeeld wegens
deelneming aan hoog verraad in 411 v. Chr.
gest.
(2) Aan het hof van Dionysius to Syracuse, ter dood veroordeeld, omdat hij zijn oordeel uitsprak over de slechte treurspelen,
die daze niaakte.
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(3) De dichter van „Adromache
te
Athene.
Antipoden, tegenvoeters, zij die op 't tegenovergestelde halfrond der wereld wonen.
Antipoden eilanden, Eng. onbewoonde eil.groep in de stille Zuidzee, 58 KM 2 .
Antiquaar, kenner en kooper van oudheden.
Antiquiteiten, oudheden, zeldzaam geworden voorwerpen der oudheid.
Antirevolutionair, tegenstanders der revolutie, zij die alles langs den geordenden weg
trachten te bereiken.
een beweging tegen het
Antisemitisme,
Jodendom.
Antiseptisch, reinigend, microben doodend.
Antiseptische middelen, middelen om microben en bacterien tegen te gaan en te dooden.
Antisthenes, Gri. phil., 444/399 v. Chr., uit
Athene, leerling van Socrates, stichter der
cynische school, leetaar van Diogenes.
Antithese, (Gri.) tegenstellingen.
Antofagasta, hoofdst., 16,000 inw., in de
prov. met dien naam in Chili, oppervl.
KM.2,
2 44,000 inw.
187,000 KM.
in het Zwarte woud
Antogast,
in Baden ; staalbronnen.
Antoine, (Jules Dominique), geb. 1845 te
Metz ; 1882/89 lid van den Duitschen Rijksdag, 1893 rijksbetaalmeester te Parijs, was
tegenstander van Duitschland.
Antoing, gem., Belg. prov. Henegouwen,
14,000 in w.
Anton, (1), Ulrich, hertog van BrunswijkWolfenbattel, 1633/1714 ; mede-lid der Palmenorde.
(2), Ulrich, hertog van Brunswijk-Bevern,
gemaal van Anna Leopoldowna, regentes van
Rusland, 1714/74.
(3) Ulrich, hertog van Saksen-Meiningen,
1687/1763.
(4) van Bourbon, koning van Navarra,
1518/62, gehuwd met Jeanne d'Albret, was
de Hugenoten eerst vriendschappelijk,
ter vijandig gezind.
(6) (Gunter), econoom, geb. 1864, prof. te
Jena ; schreef o. a. „Ein Zollbtindnis mit
den Niederlanden" (Een tolverbond met Nederland).
2
Antonelle, (Pierre Antoine, markies d'),
1747/1817, leidde het proces van Marie Antoinette.
Antonelli, (Giocomo), kardinaal, pauselijk
secretaris, invloedrijke leider der pauselijke
p-olitiek, 1806/76.
Antoninus, (Pius), Titus Aurelius Fulvus,
Rom. keizer, 138/161, door Hadrianes als zoon
aangenomen, stichtte veel nut en was zeer
geeerd.
(2) Marcus Aurelius, aangenomen zoon
van den voorgaande, geb. 119, regeerde van.
161/180, vermoedelijk gestorven door ver-

gif, was evenals de voorgaande een zacht-

moedig vorst en stand veel vrijheden toe.
(3) A-zuilen, zuilen in Rom. opgericht
ter hunner eere.
Antonius, Marcus, 83/30 v. Chr., Rom. coltsul, deelde met Octavianus het rijk, maar
werd later door hem aangeklaagd van baneteloosheid met Cleoparta, werd in 31 v. Chr.
bij Action verslagen en benam zich 30 v. Chr.
het leven.
(2) de Groote (heilige), kluizenaar in Eg.,
251/356.
(3) van Padua (heilige), 1195/1231.
Antrim, graafschap in Ierland, prov. Ulster, oppervl. 3084 KM. 2 , 429,000 inw.,
hoofdst. Belfast.
Antuco, vulkaan op Chili, 2550 M.
Antwerpen, (Fr. Anvers), Belg. prov., 2832
KM. 2 , 890,000 inw., met hoofdstad aan de
Schelde ; een der eerste koopsteden van het
vasteland met 300,000 inw., hours, handelsschool enz., groote haven met dokken. De
stad is in de 7e eeuw ontstaan, en kwam
tot vollen bloei onder Karel V, in 1585, door
Alex van Parma ingenomen, 1730 Barrier°
verdrag tusschen de Nederlanden en Oostenrijk, 1830 door Ned. gebombardeerd, 1832
door de Fr. ingenomen. In 1905 23/5 is besloten de stad van nieuwe vestingwerken te
voorzien. Daarbij is gelegen Hoboken met petroleumhaven, waar onlangs een verschrikkelijke brand woedde.
Anus, (Lat.), aars, (zie aldaar).
Anutsjin (Dimitri Nikolajewitsch), Russ.
aardrijkskundige, geb. 1843, prof. te Moskou.
Armin, gem., Fr. departement Nord, 14,500
inw. ; rijkste steenkolenmijn in Fr.
Aoki Shuzo, (Viscount), Japansch staatsman, geb. Jan. 1844, was reeds tweemaal
gezant te Berlijn, tot 1900 minister van
buitenl. zaken.
Aomori, (Awomori), havenstad, Japan,
eiland Hondo, prov. Moetsoe, 15,000 inw.
Aosta, (Lat. Augusta Praetoria), stad in
It., prov. Turijn a. d. Dora Batea, 5700 inw.
Rom. triumphbogen en andere Rom. oudheden,
(2) (hertog van), zie Amadeus.
Aoudelah, (Audjelah, Aoudjilah) stad en
oasen in Tripoli, 12,000 inw.
Apachen, beruchte en vechtlustige India-
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nenstam in Mexico, ongev. 6500 koppen.
Roodhuiden en blanken hatende.
A. P., Amsterdamsch peil (zie ald.).
Apagoge, (Apagogisch bewijs) tegenbewijs
of bestrijding van een stelling, door do ongerijmdheid of ongerijmdheden van die stelling ; tegenbewijs tegen een stelling uit die
stelling self geput.
Apalit, stad op 't eiland Luzon, 12.000 inw.
Apanage, (Fr.) toelage uit 's rijks schatkist aan niet regeerende laden van een vorstelijk huis ; in Ned. India, aan inlandsche
hoof den.
Apatin, marktstad in Hong, Komitaat,
Bic-Bodrog, 14000 inw.
Ape!, (1) (Marie Jacobus Ternooy-) Ned.
tooneelspeler en cchrijver, geb. 1867.
(2) (Joh. Aug.) Duitsch schrijver, 1771/
1816, schreef „Gespensterbuch" inhoudende
„Freischiitz". (Het proefschot.)
Apeldoorn, gem. in Geld., 32.000 inw., zeer
mooie stad met bosch en parken en Kon. slot
„Het Loo".
Apeldoorn Dierensche kanaal, het kanaal
dat Dieren met Hattem verbindt, via Apeldoorn.
Apelles, Grieksch schilder, 4e v. Chr.
Apenbroodboom, (Boabat), boom uit tropisch Afrika, wordt wel 20 M. hoog en
moms wel 40 M. dik, levert ronde eetbare
Yruchten , waarvan men een verkoelena.en
-

drank maakt.

Aeneas. Vele tempels zijn tot hare eer en
dienst gebouwd. Hoofdplaatsen van hare
vereering zijn Phoenicia en Syria. Ook bestaan beroemde beelden van haar. (Zie ook
Venus) .
Api, eilandengroep v/d Nieuwe Hebriden,
.h
8000
Apia, oofdpl. der Samoaeil., op Upolu.
Apiaka, Indianen volksstam in Brazilie.
Apis, (Eg. Hapi), de heilige stier der Eg.,
te Memphus als god vereerd, uit een koe, die
door een zonnestraal was bevrucht, geboren,
en waarin de geest van Osiris woonde, zijn
lijk is in den Serapistempel bijgezet.
Aplerbeck, dorp in kreits Horde Pruisen,

10,000 inw.
Apo, vulkaan op Mindanao.

Apocryph, (Gri.) verborgen
Apocryphe boeken, boeken die gelijk staan
met de boeken van het oude en nieuwe testament, maar ondersteld worden als onderschoven en daarom niet als echt erkend, te
meer daar vele uitlatingen geheel met de
leer in opspraak zijn.
Men deelt deze boeken in twee deelen, de
eerste zijn alle als valsch verklaard, de anderen zijn meer geschiedenisboeken, die ons
veel van verschillende volksstammen leeren
en meer tot stichting zijn geschreven, zij
worden echter niet als geinspireerd erkend,
b. v. spreuken van Jezus Sirach, het boek
van Judith, de profeet Barnuch, de boeken
der Makkabeeen enz.
Apodictisch,
(Gri.), overtuigend, onomstootelijk.
Apodictische bewijzen,
bewijzen, die de
noodzakelijkheid van een stelling verdedigen.
Apolda,
stad in Saksen-Weimar, 22,000

inwoners.

Apollinaris,

(1) heilige, bisschop van Ra-

venna.

APENBROODBOOM.

Apennijnen,
bergketen door geheel It.,
1200 KM. lang, en 30/135 KM. breed, hoogode berg, Gran Saffo d'Italia, 2921 M., het
gebergte bestaat hoofdzakelijk uit zandsteen
met goede marmersoorten, heeft veel mineraalbronnen en is doorploegd met tunnels
en passen.
Aphrodite, Gri. godin der liefde en schoonheid, (door de Romeinen Venus genoemd),
volgens de sageleer dook zij uit het zeeschuim op en beet daarom ook wei Anadyomene (de opduikende), haar vader was Uranus, volgens aude•en was zij een dochter van
Zeus (Jupiter) en Dione; moeder van

(2) de OuUere, een beroemd taalkundige
uit de 4e eeuw, werd in den ban gedaan.
(3)
de Jongere, zoon van den vorige,
stichter der secte der Apollinaristen, werd
eveneens vervolgd, logende de goddelijkheid
van Christus.
Apollo, zoon van Zeus (Jupiter) en Leto,
tweelingbroer van Diana, een der 12 hoofd_
godden van Olympus, god van de zon, kunst
on wetenschap, stichter en beschermer der
steden. Geteekend en gebeeldhouwd als een
ideale schoonheid, het schoonste beeld van
hem is Apollo van Belvedere, 1495 gevonden, bevindt zich nu in het Vaticaan to
Rome.
Apoplexie, (Gri.), beroerte.
Aposteg, afgezant, bode, de door Christus
als predikers v/h. Evangelic afgezondenen
de twaalf leerlingen van Jesus.
A p3steriori, (Lat. van Achter), nit erva-
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ring, door ervaring geleerd, grondslag der
Appenzellar,
of Galler-Alpen, zijtak der
phil. der monisten en van Aristoteles.
Zwits.-Voor-Alphen met Saentis (2504 M.)
Apostolisch, wat van de apostelen afkom- en Kamor (2176 M.), Gaebris (1253 M.).
stig is.
Appetit, (Fr.) eetlust, trek in spijzenw
Apostolische gemeente, godsdienstige geAppingedam, gem. in Gron., 5031 inw,
meente, gesticht door de apostelen ; oorspronAppleton,
hoofdplaats v/h graafschap
kelijk in de 13e eeuw gesticht, ter bestrij- Outagamie, Wisconsin, N.-Amerika, 15,000
ding der weelderigheid der geestelijken, inw.
waarna een werkman uit Parma, Gerardo
Applicatie, ihspanning, vlijt.
Segarelli, die zich een apostel van Jezus
Apporteeren, (Fr.) het aanbrengen van een
noemde, optrad, en grondlegger werd van voorwerp, of het terugbrengen van een wegeen godsdienstige sekte, die trachtte te le- geworpen voorwerp door een hoed.
ven als de Apostelen van voorheen. Zij
Aprilbeweging, beweging der protestanten
trokken barrevoets door het land. Segarelli in April 1853 tegen het Roomsch-Kathol.
werd in 1280 gevangen genomen, echter voor kerkbestuur. (2) Stakingen van den arbeid
gek verklaard en weer vrijgelaten, later tegen het aannemen der stakingswetten in
echter verbrand. Daarna trad op Dolcino April 1903.
van Milaan, ook hij noemde zich apostel van
Aprixin, (Peter Matwjejewitsch), vriend
Jezus en wist vele aanhangers te winnen. van Peter den Groote, vergezelde hem in
Hij verdeelde de kerkelijke geschiedenis in 1697 naar Nederl., gest. 1729.
4 tijdvakken. Dolcino moest echter vluchten
(2) (Teodor Matwjejewitsch) broeder v.
en ging naar Dalmatia, na twee jaar kwam den voorgaande, 1702/58 ; versloeg 30j8 1757
hij terug in It., maar werd na verloop van de Pruisen bij Groszj agerndorf.
eenigen tijd gevangen genomen en verbrand.
A priori, (Lat., van voren) vooruit, niet op
De beduidendste apostolische gemeenten zijn ervaring berustend.
nu nog in Jeruzalem, Antiochia, Ephesus,
A-propos, (Fr.), ter rechter tijd, wat ik
Korinthie en Rome. Hier te lande moeten zeggen wilde.
twee sekten bestaan.
Apuaansche Alpen, bergketen der NoordApostrophe, (Gri.) teeken ter vervanging Apennijnen, 1946 M. hoog ; carrarisch marvan een letter (').
mer.
Apotheek, inrichting tot bereiding van geApulia, (Apula), It. Puglia, landschap ten
neesmiddelen, (meet wettelijk goedgekeurd Z.O. van It. met 3 prov. : Bari, Foggia,
zijn).
Lecce, oppervl. 19,110 KM. 2 , met ongev..
Apotheker, bevoegd persoon tot het berei- 2 mill. inw. ; voorheen, sedert 317 v. Chr.,
den van artsenijen.
deel v/h. Rom. rijk, 1403 door de NoormanAppalachan of Appalachische gebergte nen veroverd, 1059 tot hertogdom gemaakt.
(Alleghany-gebergte) gebergte in het OosAqua, (Lat.) water.
ten van N.-Amerika ; Black Mountain, 2109
Aquarel, waterverf teekening.
-

M. ; rijk aan steenkool, marmer, graniet en
ijzer.
Apparaat, toestel, hulpmiddel, werktuig.
Appartement, kamer, vertrek, afdeeling.
Appel, hooger beroep, 't verzamelen van

de soldaten tot het ontvangen der bevelen.
Appelius, (Jean Henri), Ned. staatsman,
1767/1828 ; minister van financier.
Appeltern, gem., Geld., 3095 inw.

Aquarium,

inrichting om waterdieren en

planten levend te bewaren.
Aquila degli Abruzzi, It. prov., 6623 KM2,
437,000 inw., hoofdst. Aquila, 21,000 inw.
Aquiraz,
stad in Brazilie, prov. Ceara,
13,600 inw.
Aquitanie, Rom. prov. in Z.W. Gallia ; werd
in 412 door de West Goten, 507 door Frankr.

onderworpen, werd toen een hertogdom,
(kersenvink) Coccoth raustes maar in 769 op nieuw onder Frankr., in 1152
vulgaris) een hier veel voorkomende vinken- onder Engel. en in 1451 weer onder Frank
rijk ; thans meer bekend onder den naam
Boort.
van Guyenne.
Appendix, (Lat.) aanhangsel, naschrift.
Appenzell, kanton in Zwitsl., 419 K.M. 2 ,
Arabesken, versieringen op Arab. of Moor69,000 inw. ; is verdeeld in twee deelen, sche wijze, door grillig en fantastisch door
Ap.-Innerrhoren, katholiek, en Ap.-Auszer- elkander loopende teekeningen van bloemen,
Appelvink,

rhoden, prot. ; het land wordt op democratische wijze geregeerd, zij zenden elk een lid
naar den bondsraad, maar deze beide heb-

planten en dieren.
Arabia, bij de Turken en Perzen Arabistan,

het westelijkste der drie schiereilanden van

ben slechts e'en stem ; hoofdsteden zijn Ap- Zuid-Azie in den Indischen Oceaan, tusschen
penzell voor Innerh 4500 inw., Trogen voor de Roode zee, Perzische golf en Indische
Auszerrh ; veel veeteelt, landbouw, mineraa 1- zee, door de landengte van Suez met Afribronnen en industrie. Het land is zeer berg- ka verbonden ; 2,964,800 K.M. 2 groot met 4
achtig.
mill. inw., hiervan echter 530,000 K.M. 2 en
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1,200,000 inw., Turksch. Het land is hoofdzakelijk woeste hooglanden met bergen tot
,3100 M. hoog, terwijl de Zuidelijke terrasvormige landen vruchtbaar zijn. Er zijn
•slechts kustrivieren waardoor het binnenland
geheel dor is. Het klimaat is er droog en
heet, terwijl de nachten tamelijk koel zijn ;
voornaamste producten : granen, koffie, in=digo, tabak, rijst, rietsuiker en specerijen,
verder zijn de kameelen en paarden de
meest inheemsche dieren. De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Arabieren en leeft
nomadisch ; aan de kusten landbouwers
en kooplieden ; vele stammen zwerven
er rond, waaronder de Bedouinen, (2 mill.)

ARABIER.

die alle op zich zelf geregeerd worden door
een opperhoofd (emir, sjeik of imam). Het
land is geen staat op zich zelf, El Hedsjas
en Jemen is Turksch en in 't Zuiden heeft
Eng. zijn bezittingen, verder zijn er nog
eenige onafhankelijke staatjes, o. a. Siammar, Nedsjed, Dehna, El-Ahkaf enz.
De oudste be woners zijn de Himjarieten.
In 106 drongen de Rom. onder Trajanus het
Noorden binnen. In de 4e eeuw werd het
land door koning Olizana van Abessinie onderworpen. Door de verbreiding van Mohammeds leer, waarvan Arabie de bakermat
is, word Arabie een wereldrijk, verbreid over
Afrika, Azie en een deel van Europa, geregeerd door Kalifen, na 1258 kwam dit echter weer in verval en in de 16e eeuw was
het grootste deel in bdzit van Turk, die in
de 17e eeuw het land weer verlaten moest.
In 1840 kwam weer een deel onder Turk.,
hetwelk in 1905 in opstand kwam ; Eng.
heeft reeds vasten voet in Arabi6.
Arabi-Pacha, (Achmed), zoon van een Boer
uit Beneden-Eg., geb. 1839, werd generaal en
in 1882 minister van oorlog, verzette zich
tegen de Eng. in Eg. ; bij Tel-el-Kebir door
Eng. verslagen en naar Ceylon verbannen,
in Oct. 1901 weer teruggekeerd.

Arabische cijfers, getalteekens door de
Arabieren aan bet Hindoesch ontleend, en

voor Mahommed leefden groote goede dichters in Arabie, maar zijn eerst na Mohammed, na het bekend worden der Koran tot ons
gekomen. De gedichten waarvan de verzamelingen ,diwans" heeten, bevatten meestal
heldenhistories en liefdesgeschiedenissen, de
bekende zijn : Sjarran, Antarra, Taablata en
nog zeer vele. De sterrenkunde, wiskunde,
philosophie. aardrijkskimde en medische
wetenschap, hadden al vroeg een grooten
bloei bereikt en waren ons in vele dingen ver
vooruit.
Arabische naaktvertellingen, is een deel
uit een in 't Fr. door Galland, in 1704 uitgekomen, uit het Arabisch vertaald boek,
net den naam : „Duizend en een nacht".
Later is gebleken dat zij aan 't Perzisch uit
de 10e eeuw zijn ontleend.
Arabische taal, de taal, die oorspronkelijk
Arabisch is, 0. a. in Syria, Palestina, Egypte
enz. De schrijftaal wordt van rechts naar
links gelezen en geschreven en heeft 3 klinkers on 28 medeklinkers.
Arabkir, stad in Az. Turk., prow. Mamuret-al-Aziz, 20,000 inw.
Aracaty, stad in Braz., staat CearA, aan
den Atlantischen Oceaan, 10,000 inw. ; haven
en rivier.
Arachne, (Gri. spin), Lydisch meisje, weefster, wedijverde met de goden, werd voor
straf door Athene in een spin veranderd.
Arad, graafschap in Hong, oppervl. 6443
KM. 2 , 330,000 inw., hoofdpl. met dien naam
56,200 inw.
Araf, het vagevuur der Mohammedanen.
Arafat, vlakte bij Mekka en berg waar
Eva het eerst van uit het paradijs op de
aarde kwam ; druk bezocht bedevaartsoord.
Arago, (Dominique Francois), beroemd Fr.
Physiator, geb. 1786 ; 1809 Prof. in de Analyse on geodesie aan de polytechnische school

ARAGO.

te Marseille, 1848 min. van leger ea vloot,
hij was een der eerste in de sterrekunde van
de 19e eeuw, gest. 3/10 1853.

door de Europ. aan de Arabieren; de bekende cijfers, 0 tot 9.

(2), (Francois Victor Amanuel) zoon yid
voorg., geb. 1812; diploinaat, rani deel aan
de revolutie van 48 te Parijs, 70/71 lid van
de regecring der national° verdediging, gest.

Arabische literatuur, heeft zeer diepen invloed op de wereldliteratuur gehad. Reeds

261'11 1896 to Parijs.
Aragon, linker zijrivier der Ebro.
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(2) Arogonie, landschap in Noordelijk het land onderworpen werd. Tounens kwant
Spanje, door de Ebro doorstroomd, prov. echter 1870 weer terug en werd dadelijk als
Huesca, Teruel en Saragossa, oppervl. hun koning erkend, echter weer gevangen
47,391 K.M. 2 , 912,200 inw., hoofdst. Sara- genomen en door de Chileenen verbannen.
gossa ; was in 1035 een zelfstandig konink- Tounens werd later met Eng. geld onderrijk, 1163 met Catalonia vereenigd, 1469 bij steund, maar stierf 19/9 1878 voor hij weCastilie ingelijfd, werd later prov. van der iets kon doers tegen Chili.
Arayat, stad op eiland Luzon, PhilippijSpanje.
Aragona, It. stad, prov. Girgenti, op eil. nen, 14,000 inw.
Arawaken, oorspronkelijke bewoners van
Sicilia, 14,000 inw., zwavelmijnen.
Aragua, staat in de republiek Venezuela, Jamaica, waren echter reeds in 1655 door de
153,000 inw., hoofdst. La Victoria, (2) stad Spanj. uitgeroeid.
Arbeidsbeurs, inrichtingen van gemeente,
in Bermudez, Venezuela, 10,000 inw.
Arak, (Arrak), soort brandewijn uit rijst rijk of particulier, die zich in verbinding
stellen met patroons, die arbeiders noodig
gemaakt.
Arakan, devisie in Brit. Birma, Britsch- hebben of in dienst willen nemen en met
Achter-India, aan de Golf van Bengalen, arbeiders, die werk zoeken of van betrekking
oppervl 47,000 K.M. 2 , met 600,000 inw., wenschen te veranderen en dan als tusschenhoofdst. Akyab. Sedert 1826 Eng. bezitting. personen optreden ; zijn thans in elke groote
Arakii-Vane, bedevaartplaats in Russ. Ar- stad, zoowel in binnen- als buitenland.
Arbeids-secretariaat, bureau van de f edemania.
riv. aan de 0.-kust van ratief verbonden arbeidersvereenigingen om
Arakoendoer,
op te treden bij conflicten tusschen arbeidAtj eh.
Aralmeer, zoutzee in Rus. Turkestan, nemers en arbeidgevers.
Arbeidswetten, wetten, ter bescherming
67,252 KM. 2
Arai°, Kaspische laagvlakte, uitgestrekte der arbeiders en arbeidsters, b.v. tot bepervlakte aan het Aralmeer en Kaspische Zee, king van den werktijd, gevaarlijke of onge3 mill, KM. 2 . zonden arbeid, exploiteeren van kinderarAranda, (Pedro Pablo Abaraca de Balea, beid.
Arbeidsverzekering, een der arbeiderswetgraaf van), Spaansche staatsman, 1718/99 ;
beperlde de inquisitie, hielp de Jezuieten nit ten ; het verplicht stellen van het verzekeren
Spanje verdrijven en te Parijs in 1783 den der arbeiders in dienst van patroons, tegen
vrede sluiten, 1792, minister-president, ziekte, ongelukken, invaliditeit enz.
Arbib, (Edoardo), It. schrijver, geb. 1840,
Aranjuez, stad in Spaansche prov. Madrid,
12,000 inw. ; 1745 verdrag tusschen Frankrijk oprichter v/h. tijdschrift „Vrijheid".
Arbiter, (Rom. recht), scheidsrechter, been Spanje, Napels en Genua, 1772 SpaanschFransche alliantie, waarbij Spanje gedwon- slisser.
gen werd Eng. te helpen tegen Amerika,
Arbitrage, (Lat.), onderzoek naar recht of
18/3 1808 deed Karel V afstand van den onrecht, beslissing door scheidsrechters. Hof
troon ; slot, parken, kunstschatten zijn nog van Arbitrage, scheidsgerecht voor internate bezichtigen.
tionale geschillen, gevestigd te Den Haag.
Arapaima, (Arapaima gigas), reusachtige
Arbago, stad in Zweden, lan Westmanvisch, voorkomende in de groote rivieren v. land, aan de rivier Arbago, 5000 inw. ; ijzerBraz. en Guyana, soms 3 tot 4 M. lang en mijnen en handel ; was voorheen een belang200 KG. zwaar, eetbaar.
rijke plaats, met vestingwerken en munt en
Ararat, berg in Russ. Armenia, bekend uit wordt reeds in de 14e eeuw genoemd ; 1561
de geschiedenis v/d. zondvloed. Groote A. de 43 artikelen van A voorgelezen, aldaar
5160 M., Kleine A. 3910 M., door de Tur- was de eerste Zw. rijksdag.
ken, „Het oog Gods" genoemd ; volgens de
Arbogatus, Rom. generaal onder keizer
legende aankomst van de ark van Noach.
Gratianus en Theodosius, door den laatsten
Aratus, Gri. veldheer en staatsman, 270/ verslagen, doodde zich zelf 394.
213 v. Chr. ; leider v/h. Achaeische verbond,
Arbon, hoofdpl., 5600 inw., in distr. met
werd op aanstoken van Philippus III ver- lien naam, kanton Thurgau in Zwits. 19000
giftigd.
inw.
Araucania, landstreek in Zuid-Chili, beArbroad, stad, graafschap Forfar, Schotwoona door de Araucaniers, een dapper In- land, 25000 inw. ; scheepsgcbouw, fabriel en.
dianen- en ruitervolk, streden tegen de
Arbues de Epila, (Pedro), Spaansch InquiSpanjaarden om hun vrijheid, wat hun ge_ siteur, 1142,85, 17,9 85 vermoord; door Pius
lukte ; een Franschman Tounens liet zich in IX 1867 heilig verklaard.
1861 tot koning, Orelio Antoine I, verklaArc, (Jeanne d'), of de maagd van Orleans
ran, hij werd echter door de Chileenen ge- Zij was een dochter van onbekende land-

vangen genomen en verbannen, 1862, terwijl lieden, werd zeer christelijk opgevoed in het
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dorp Domremy alwaar ze ongev. 1410 geboren was ; op 13-jarigen leeftijd verscheen
haar de engel Michael, die haar een opdracht
gaf en beloofde haar met al zijn medeengelen to zullen bijstaan. Bij de belegering
van Orleans, 1429/1431, door de Engelschen,
stelde zij zich met goedvinding in voile wapenrusting en een witte vlag met de beeltenis des verlossers, voorop in het leger en versloeg, zonder bloedvergieten, slechts met het
zwaaien met haar -vlag en afweren met haar
zwaard, de Engelschen ; nog lang streed
zij vooraan in 't leger, werd eenige malen
gewond en viel eindelijk in handen van haar
vijanden. Ongeveer honderd doctoren en

Aro

Arcesilaus, Gri. phil., 315/241 v. Chr.,
stichter der sceptische school, hij leerde dat
de mensch slechts waarschijnlijkheden kan
waarnemen en niets positief kan aannemen.
Arcetri, dorpje bij Florence; hier stierf
1642 Galilei.
Arch, (Joseph), Eng. socialist, stichter der
„Nationalen bond van landarbeiders", geb.
1826.
Archangel,
(Archangelsk), gouvernement
in Rusl., ten Z. v. d. Noordelijke IJszee,
oppervl. 858,930 K.M. 2 , 347.000 inw. De inwoners zijn Lappen, Samojeden en Russell, en
houden zich bezig met vischvangst en jacht
op pelsdieren en vogels ; hoofdst. met dies,
naam, 22,000 inw.
Archela:is, zoon van Perdiccas II, koning.
van Macedonia, 413/399 v. Chr. ; legde steden, wegen, en vestingwerken aan, beguns-

tigde kunst on wetenschap, handel en landboi tw.

(2) zoon van Temenus, een der Heracliden, ontliep een zekeren dood ; Cisseus van
JEANNE D'ABC.

bisschoppen veroordeelden haar, na lang
lichamelijk en geestelijk lijden, schuldig aan
tooverij en ketterij, tot den brandstapel ; 13
Mei 1431 werd zij op het marktplein to
Rouaan verbrand, na, volgens zeggen, bekend
to hebben, dat zij de geschiedenis van de verschijning gelogen had. In 1455 onschuldig verklaard en Jan. 1909 door pans Pius X heilig
verklaard en als waarheid aangenomen, dat
zij toch door God geinspireerd was. Op de
plaats waar zij stierf, staat thans haar standbeeld, en ook in Orleans richtte men een
standbeeLl op. Ook op andere plaatsen werden gedenkteekenen. geplaatst. Vele dichters
hebben haar bezongen o. a. : Schiller, „Die
Jungfrau von Orleans", treurspel.
Arcadia, Gri. prov. in Peloponnesus, oppervl. 4300 K1\1 2 ., 167000 inw., hoofdst. Tripolitsa ; met veel gebergte, dichterlijk land
van herders en jagers, bekend om hun eenvoudigheid en tevredenheid en werd wel het
paradijs genoemd, werd later een Rom.
prov., daarna bezet door de Venetiers en
kwam in 1470 in Turksch bezit.
Arcadius, zoon van Theodosius den Groote,
broeder van Honorius, kreeg bij de deeling
van het land, het vaste land, geb. 377, Rom.
keizer 395/408 ; regeerde met behulp van
Eutropius en zijn vrouw Eudoxia.
Areas, zoon van Zeus en Calisto, stamvader der Arcadiers ; verdeelde zijn rijk Arcadie onder zijn drie zoons ; hij doodde zijn
moeder, die door Zens in een beer veranderd
was en weed zelf ook een beer, door Zeus
later 8an den Memel geplaatst. Kleine en
Groote b e er.
Arcen en Vdden, gem., Limburg, 2353 inw.
-

-

Macedonia trachtte hem in een kuil met
vuur to doen vallen, maar het mislukte.
Archeographie,

(Gri.), beschrijving van

oudheden.
A rcheologie, oudheidwetenschap, oudheidkunde, zoowel van geschiedenis, zeden en
toestanden als van voorwerpen en kunstwerkeii der oudheid.
Archeoloog, oudheidkenner, oudheidonderzoeker ; beschrijver van oude voorwerpen,
zeden en toestanden.
Archidamus, koningen van Sparta, dynastie der Procliden, I, 7e eeuw voor Chr.
[I, 468/427 v. Chr., koning bij het uitbre-

ken van den Peloponesischen oorlog.
III, zoon van Agesilaus, 359/338 v. Chr.,
viel in It., slag bij Manduria.
IV, 296 v. Chr., voor Sparta verslagen.
Archidona, stad, 8900 inw., in distr. met

dion naam, 31,500 inw., Spaansche prov.
Milaga.
Archief, bewaarplaats van oorkonden, brieven, boeken en geschriften, die afgedaan heb-

ben, maar toch bewaard moeten blijven.
Archimedes, baanbreker der mathematiek,
geb. 287 v. Chr., door Rom. soldaten to Syracuse 212 v. Chr. vermoord, terwijl hij op den
grond van zijn studeervertrek meetkundige figuren teekende ; hij deed op natuurkundig en
wiskundig gebied vele ontdekkingen, hij vond
o.a. de verhouding van de middellijn tot
den omtrek van een cirkel en de axioma's
over het meten van kromme lijnen, de inhoud van een kogel, cylinder en kegcl, hij
vond een hefboom uit, sehroef zonder einde
en een katrol. Hij ontdekte de wetted van
het evenwicht en het zwaartepunt, terwijl de
wet van A. algemeen bekend is : een lichaam
in vloeistof gedompeld, verliest zooveel van
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zijn gewicht, als het gewicht bedraagt van L., Kairo, 179,1 L. Rosette, 284 Liter.
de verplaatste vloeistof. Hij hielp Syracus
Ardebil, stad in Perz. prov. Aderbeidsjan,
tegen de Rom. verdedigen, welken hij veel 10,000 inw. ; handel, minerale bronnen, beschade toebracht ; hij was 75 jaar then hij devaartsoord.
gedood werd. In Syracus heeft men een
Ardeche, zijrivier van den Rhone, door
standbeeld voor hem opgericht.
Zuid-Frankrijk ; departement A, 5527 KM 2 ,
Archipel,
(Gri.), eilanden zee, eilanden- 354,000 inw., hoofdst. Privas ; mineralen,
groep.
minerale bronnen.
Architect, (Gri.), bouwkundige, ontwerper
Ardennen, (Eisling), boschrijke heuvelachtige hoogland in Noord-Fr., Z.-0. Belg. en
en leider van bouwwerken.
Architectura, (Lat.), hoogere bouwkunst, Luxemburg, tot ongev. 600 M. hoog ; steenkool, ijzer, zink.
schoone bouwkunst.
Architectonisch, bouwkunstig; van schoone
(2) Fransch departement, oppervl. 5233
bouw.
K.M 2 ., 315,600 inw. ; fabrieken, mineralen,
Archivaris, beheerder van een archief.
wijn, hoofdst. Mecieres.
Archont, na de afschaffing van het koningArdigo,
(Roberto), It. phil., geb. 1828,
schap, 1068 v. Chr. de hoogste waardigheid Prof. te Mantua.
Ardilan, Perzisch landschap, 65,000 KM 2 ,
, aanvoerder ; werden
in Athene, heerseher,
eerst gekozen voor het leven, (Medon, een bewoond door Koerden.
Ardistan, stad in Perzie, 10,000 inw.( ?).
koningszoon) later voor 10 jaar (752 v. Chr.)
en na 683 v. Chr. voor een jaar en werden
Ardjoena,
vulkanisch gebergte op Java,
er 9 gekozen. Vooraan stond Eponymus, 3330 M. hoog.
deze zorgde voor de rechtspraken, Basileus
Ardoye, hoofdpl. in prov. West-Vlaand.,

voor de godsdienstige rechtspraak, Polemar- Belg., 6500 inw.
thus voor het oorlogswezen, de 6 overige
Ardres, hoofdpl., 1500 inw. ; vesting, Fr.
(Thesmotheten) voor het maken en uitvoeren dep. Pas-de-Calais; samenkomst, 1520 van
der wetten.
Frans I en Hendrik VIII.
Archytas, tijdgenoot van Plato, geboren te
Ardwick, voorstad van Manchester, Eng.,
Talente, generaal, staatsman en wiskundige ; 36000 inw.
verdronk in de Adria, ongeveer 400/365
Are, vlaktemaat, 1 DM 2 , 100 M2 .
v. Chr.
Arecibo, hoofdst., 26,000 inw., op PorArcis sur Aube, arrondissement in 't Fr. torico.
Arecuna, Indianenstam in Venezuela.
departement Aube, 28,500 inw., stad. met
Bien naam, 2800 inw. ; geboorteplaats van
Arelate, of Arelatische rijk, genaamd naar
Danton ; nederlaag van Napoleon I tegen de hoofdstad Arles ; in 930 door vereeniging
Schwarzberg 20 en 21/3 1814.
van v/h Cis- en Transjuraansche rijk ontArcitenens, (Lat.), bijnaam voor Apollo als staan, sedert 1032 onder Duitschland en
boogschutter.
in de 12e eeuw geheel versplinterd.
Arcot°, dorp in prov. Verona It., 3100
Arena, (Lat.), kamp of speelplaats in het
inw. ; slag tusschen Oostenrijk en, Fr., 15 en circus, oorspronkelijk in de Amphitheaters
-

-

17/11 1796. der Rom.
Aron, (Jean Claude Eleonore LemiArenberg, of Aremberg, adelijke Duitsche
caud d'), Fr. ingenieur, 1733/1800 ; uitvinder familie, ontving in 1644 den hertogelijken
der drijvende batterijen.
titel.
(1)
Arcos de la Frontera, stad in Spaansche
Engelbert Ludwig) geb. 1750, verloor
(

prov. Cadex, 16,000 inw.
stad in Eng.-Indio, 11,000 inw.,
Arcot,

zijn bezittingen aan de Franschen aan die

zijde van den Rijn, maar werd schadeloos
distr. Noord A., presidentschap Madras, gesteld met Meppen en Recklingshausen en
18,792 KM2 , distr. Zuid-A., 12,620 KM 2 , Chalons, gest. 1820 to Brussel.
samen ruim 5 mill. inw.
(2) (Prosper Ludwich) zoon van den voorArctisch, ten Noorden van den Noordpool- gaande, geb. 1785, verloor in 1810 zijn bezitcirkel, wat binnen den N.-poolcirkel en den tingen aan Frankrijk, maar kreeg ze in
N.-pool ligt. 1815 terug als titel heerlijkheid onder PruiArcturus, ster yid le grootte, sterrenbeeld sisehe hoogheid gest. 1861.
Bootes.
ria Raimond), geb. 1753,
(3) (Aug. ita
Arcy sur Cuze, dorp in 't Fr. dep. Yonne, broader van den voorgaande (no. 1), graaf
bekend om zijn druipsteengrotten.
van Lamarck, was in Franschen. krijgsdienst,
Ardatow, distr. in 't gouvernement Neshe- gest. 1833, hield briefwisseling met Mirabeau.
gorod, Rusl. 6018 KM. 2 , 145,300 inw.
(4) (Engelliertus Prosper Ernst), geb. 1872,
(2) distr. in llus. gouvernement Simbirsk, kleinzoon van den in no. 2 genoemcle, sedert
4521 KAI. 2 , 192,000 inw.
28/3 1875 hertog van .Aremsber[L
Ardeb, Eg. graan maat, Allexandria, 271,1
5) Arenberg is een beroemd slot bij het
-

-
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dorp A., kreits Coblenz, 600 inw. ; bede.
vaartsoord.
(6) Arenburg-Meppen, is een: deel van het
Bisdom Munster, 2196 K.M. 2 ., met ongev.
57.000 inw., regeerings-distr. Osnabriick.
Arend, (Aquila), zie Adelaar.
(2) (Johannes Pieter), Ned. geschiedschrijver, 1796/1855 ; schreef „Algem. geschied.
v. h. vaderland."
Arendal,
Noorweegsche havenstad, ambt
Nedenas, 11,000 inw.
Arends,
(Leopold Alexander Frederik),
Russ. stenograaf, 1817/82 ; maakte een nieuw
stelsel voor stenographie.
Arendseilanden, eilanden in de Java-zee,
Ned. Ind.
Areometer, Hydrometer, vochtmeter ; instrument om het soortgelijk gewicht, de
dichtheid en de sterkte der mengeling to
meten van vloeistoffen.
AREOMETER VAN:
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Areopagus, (Gri.), hoogste rechtbank van
Athene, genaamd naar de verzamelplaats
„heuvel van Ares", waarvan de ruines nog
over zijn.
Arequipa, hoofdplaats, 35,000 inw., in 't
dep. met dien naam, 57.000 K.M 2 ., 150.000
inw., in het Zuiden van Peru aan den vulkaan Misti, 6000 M. hoog, sterrenwacht.
Ares, (Gri.), Rom. Mars, oorlogsgod, zoon
van Zeus en Hera, broeder van Eris (twist)
en vader van Deimos (vrees) en Phobos
(schrik), de beschermer van den Olympus,
minnaa• van Aphrodite, (zie Mars.)

Arg

de astronoom, geb. 22/3 1799, gest. 17/2 1875,
prof. to Bonn.
Argeles, arrondissement, Fr. dep. HautesPyrenees, 40,500 inw., hoofdstad A. Gazost.
(2) A-sur-Mer, kanton, Fr dep. Pyrenees-Orientales, 20,000 inw.
Argent, zilver, zilvergeld, geld.
Argentan, arrondissement, Fr. dep. Orne,
Normandie, 76.000 inw.
Argenteuil, hoofdpl., 17,000 inw., v/h kanton met dien naam, 29,500 inw., Fr. dep.
Seine-et-Oise.
Argentinie,
of Argentijnsche republiek,
bondsstaat van Z.-Amerika, in het Z.-O.
gelegen, begrensd, ten N. door Paraguay en.
Bolivia, ten W. door Chili, ten Z. door Patagonia en de Z.-pool-zee en ten 0. door den

Atlantischen Oceaan en Uruguay ; oppervl.
2,806,400 K.M 2 ., met 5,161,000 inw. In het
W. is het land bergachtig met de Cordilleras,
waarvan de hoogste top 7000 M. is, het
overige gedeelte is geheel vlak, onderbroken
in het midden door de Cordoba, een gebergte van hoogstens 2100 M. Het land is
verdeeld in 14 prov. en 9 territorie's, buiten
de hoofdstad Buenos-Aires, welke op zich
zelf staat. De bevolking is zeer gemengd
(Argentiniers), de oorspronkelijke bewoners
zijn Indianen, verder vindt men Negers,
veel Spanj. en It. en geImigreerden uit alle
landen, welke zich reeds sedert jaren vermengen. De hoofdrivieren zijn: La Plata met
3 zijrivieren ParanA,, Paraguay, Uruguay
en de daarbij behoorende : Rio Piloomayo,
Vermejo, Salado en Tercero.
Verder zijn er eenige, zoutmeren, waarin
nog eenige rivieren uitstroomen. Het land is
over 't algemeen gezond, brengt veel planten
en dieren voort, waaronder verwilderde

paarden en runderen. De hoofdprod. zijn:
wol, tarwe, mals, huiden, lijnzaad, vee, vet,
vleesch en vleeschextract, hoorn en olie.
Aan het hoofd der regeering staat een president, die voor 6 jaar gekozen wordt ; legersterkte in vredestijd 17,000 man, er bestaat
algemeene dienstplicht.
Het land word 1515 door den Spanj. Juan
Diaz de Solis ontdekt en bij het koninkrijk
Buenois-Aires, welk een order-koninkrijk van
Peru was, gevoegd. 9 Juli 1816 verklaarde het
Areson, (Johannes), dichter, 1484/1550, to zich onafhankelijk en
nam den naam aan,
IJsland, voerde aldaar de boekdrukkunst
Vereenigde Staten van Rio de la Plata.
Arezzo, It. pray., 3297 KM 2 , 270,000 inw.; 1863/70 oorlog, tegen Paraguay. Het land
bergachtig, hoofdst. met dien naam, 44,400 was langen tijd ten proof aan burger-oorin falwieken en beroemde bronsgieterij en logen. Sedert 1904 is Manuel Quintana pretoonwerken.
sident.
Arfak, gebergte op Ned. Nieuw-Guinea,
Argentin°, goudmunt van Argentinie, f 10
2995 M.. beIvoners zijn de Arfakkis'rs.
of f 5 is 5 of 2z Pesos.
Argand,
(Aimcc), Zwits. seheikundige,
Prgotz, dep. in Rumenie, 4510 KM 2 ,
17551S08, vend een lamp uit, Arpnd-lamp, 206,0n0 inw.
gelie(
Argo, bet schip der Argonauten (zie
Argelander, (Friedr. Willi. Aug.), beroemikrgolis of Arpx.,,s, bergachtig, maar rrueht-
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baar iandschap in het 0. van Peloponnesus,
wordt sedert 1004 v. Chr. door Doriers bewoond, was steeds in strijd met Sparta, 1397
door de Turken ingenomen ; thans Argolis
en Korinthia, (zie ald.) onder Griekenland,
de hoofdstad was Argos.
Argolis en Korinthia, Peloponnesische prov.
van Gri, 5244 K.M2 ., 158,000 inw., hoofdst.
Nauplia.
Argonauten, Grieksche helden, die onder
Jason met het schip Argo, het gouden vlies,
hetwelk aan een boom op Colchich in de
Zwarto Zee hing, terug naar Griekenland
brachten.
Argos, (1) hoofdst. van Argolis (zie ald.),
12,000 inw.,
(2) Volgens de sage een reus, met veel
oogen, door Hermes gedood. (Zie Arguscogen.)
Argostoli, hoofdpl. v/h. Gri. eiland Cephalonia, 10,000 inw., in de Ionische zee.
Argovie, de Fransche naam voor Aargau.
Argument,
(Lat.), bewijsgrond, bewij s,
stellin g.
Argumentatie, bewij slevering.
Argumenteeren,
bewijzen, met bewijzen
staven.
Argun, bronrivier v/d Amur, scheidt China
van Siberia, stroomt uit in 't meer Dalainor.
Argus, fam. der pauwvogels op Malakka,
Sumatra en Borneo.
Argus oogen, altijd, overal spiedende oogen,
genaamd naar den reus Argos.
Argyll of Argyle, graafschap op Schotland,
8400 K.M2 ., 75,000 inw., hoofdst. Inverary.
(2) hertogstitel van de Schotsche familie
Champbell,
(3) (Archibald, graaf), geb. 1598, hoofd der
-

Schotsche
Presbyterianen ; onthoofd als
schuldig aan de terechtstelling van Karel I,
27/5 1661.
(4) (Archibald, graaf van), zoon v. d. voorgaande, als medestander v. d. hertog van
Monmouth, 30/6 1685 te Edinburg onthoofd.
(5) (John), kleinzoon v. d. onder no. 3 genoemde, geb. 1678 ; versloeg de Jacobiten
1715, 1718 hertog van Greenwich Peer,
gest. 1743.
(6) (George John Douglas Champbell, hertog van), Eng staatsman, 1823-1900,
1868/74, staatssecretaris van Indict.
(7)
(Sir John) marquis of Lorne, zoon
v. d. voorgaande, geb. 1845 ; 1871 gehuwd met prinses Louise, 4e dochter van
koningin Victoria, 78/83 generaal-gouverneur van! Canada
Argyro Castro,
(Turksch : Ergir-Kastri),
Turksche stad, vilajet Janina, 20.000 inw.
Aria, zangstuk voor 1 stem, met begelei-

ding.

Ariadne,

An

Creta en Pasiphae, redde Theseus uit een
doolhof, door hem een kluwe garen te geven
waardoor deze den weg weer vond ; zij werd
zijn bruid, maar hij verliet haar, later huwde hij met Dionysus.
Ariana, oude naam voor Iram (zie ald.).
Arianen, aanhangers v/d presbyter Arius,
of aanhangers van zijn. leer, Arianisme, gepredikt in ongev. 300 ; hij leerde, dat God,
de wader ongeschapen en eeuwig, en de zoon,
een schepsel gods, als zoon aangenomen is, met
beperkte macht en eigenschappen. Arius
geb. ongev. 270, gest. 336, wend 320 (Drool.
bisschop Alexander in Alexandria in den
ban gedaan. Op het consilie te Nicea 325 en
te Constantinopel 381 werd de eenheid van
Vader en Zoon nogmaals uitgesproken. Het
Arianisme vond bij de Germaansche volkeren,
Goten, Longobarden enz. aanhangers en
bleef tot ongev. 700 bestaan. Nieuwe vorm,
Socinianisme.
Ariano, stad in It. prov. Avellino, 17,000

inw. (Ariano-di-Puglia).
Aribo, aartsbisschop van Mainz, 1021/31.
Arica, hoofdpl., 3900 inw., v/h dep. met
dien naam, 10,000 inw., in prov. Tacna in
Chili ; was tot 1883 prov. van Peru, 1868,
aardbeving.
Ariege, rivier in Zuid-Fr., loop 163 KM.,
38 KM. bevaarbaar, loopt door het dep. met
dien naam, oppervl. 4900 K7.11. 2 , 210,600
inwoners.
Ariel, (Hebr.), Leeuw gods, bijnaam van
Jerusalem ; ook wel watergeest, in Shakespeare's „Storm" luchtgeest.
A riens (Alphonse Maria Augustinus Jesef),
Ned. godgeleerde en schrijver, geb. 1860 ;
werker voor de Roomsch-Kath. vakbewe-

ging.
Ariers, naam voor de hoog Aziatische volkeren, die deels naar Iran, deels naar de dalen v/d. Indus en Ganges verhuisden en
zich daar als heerschers en gebieders (wat
het woord ook aanduidt) verspreidden.
Arlo de Rosales, stad in Mexico, staat

Michoacan, 13,000 inw.
Ariovistus, Germaansch vorst, trok 72 v.
Chr. met een groot leger over iden Rijn om
de Cequaneezen tegen de Aeduers te helden ;
hij versloeg deze, later de Galli6rs, maar hij
werd door Caesar bij Miilhausen i/d. Elsasz,
58 v.
Chr. verslagen en zijn leger ver-

spreid.

Arischa talen, de talen ontstaan in VoorIndie en Perzie, na de inmenging der volkeren, komende uit Azie.
A rische volkeren,
de Indo-Garmaansche
volken in Voor-India en Perzie, die daar
als heerschers optraden.
Arista, (Mariano), Mexicaansche generaai
en staatsman, 1802/1855 ; versloeg het leger
dochter van koning Minos van der Ver. Staten, 1851/53 pres. van Mexico.
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Aristagoras, Perz. stadhouder van Milete, verwekte in 500 v. Chr. een opstand
der Ioniers, vluchtte na zijn onderwerping
naar Thracie en stierf daar 498 v. Chr.
Aristarchus, van Samos, beroemde Alexandrijnsche wis- en sterrenkundige, ongev. 270
v. Chr. ; leerde reeds de beweging der aarde.
(2) van Samothrace, Gri. taalkundige en
criticus, leerling van Aristophanus ; schreef
geroemde verklaringen bij de werken van
Homerus, geb. te Alexandria ; op 72-jarigen
leeftijd, volgens eenigen, den vrijwilligen hongerdood te Cyprus gestorven.
Aristides, Atheensch staatsman en generaal, „den gerechtige", genoemd, ongev. 540
V. Chr. geb., archont van Athene, 483/480
Chr. verbannen doch teruggeroepen, hij
wilde alle inwoners van Athene gelijk berechtigd zien en stelde alle staatsambten
voor ieder open ; stichter v/d Atheensche
Itegemonie, gest. ongev. 467 v. Chr.
(2) van Milete, de eerst bekende Gri.
romanschrijver, leefde ongev. le of 2e eeuw
onzer jaartelling ; vervaardiger der „Milesiache gedichten".
(3) (Publius Alios) beroemd Gri. redenaar,
117/190 ; hem werd het helderzien toegeschreven.
Aristippus,
van Cyrene, Gri. phil., leerling van Socrates, stichter der Cyrenische
school, ongev. 380 v. Chr. ; leerde, begeerte
is 't middelpunt van 's menschen willen, ge.
loof en moraal zijn uitvindingen der menschen, elke overmaat is schadelijk.
Aristo van Chios, Gri. phil., omstreeks
275 v. Chr. ; leerde, tusschen deugd en ondeugd bestaat niets.
Aristobulus, zoon van Alexander Jannaeus,
koning van Juda, betwistte zijn broeder de
regeering, ongev. 69 v. Chr. ; werd door Pontpejus 63 v. Chr. afgezet, in 49 v. Chr. vergiftigd.
(2) een joodsch Alexandrijn, ongev. 180 v.
Chr., schrijver van de „Exegetica", waarin
hij aantoont, dat de Gri. en Rom. schrijvers
al hun wijsheid putten nit de boeken van
Mozes.
Aristocratie, regeeringsvorm der aanzienlijken ; alle aanzienlijken en rijken tezamen,
de groot-bezitters, zij die door hun rijkdom grootere macht bezitten.
Aristophanes, grootste Gri. blijspeldichter
uit Athene, ongev. 444/380 v. Chr. ; heeft bewonderenswaardige wijze van zeggen en scherp
opmerken. Hij schreef tegen Cleon en de
Atheensche regeering ; van zijn 44 blijspelen
zijn er 11 geheel aan de vernietiging ontsnapt, van de overige zijn slechts de titels
bekend en eenige fragmenten. Toen zijn
eerste blijspel gespeeld word, was hij volgens de Atheensche wet nog te jong om
openlijk als blijspeldichter op to treden, dit

vreemden naam, ongev. 430
v. Chr. ; van zijn leven is echter weinig bekend, eveneens van zijn afkomst.
(2) van Byzantium, ongev. 260/180 v. Chr.,
taalkundige en criticus, volgens zeggen,
de uitvinder of invoerder der lees- en
schrijfteekens.
Aristoteles, grootste Gri. phil., 384/322 v.
Chr., geb. te Stagira, daarom noemt men hem
wel de Stagiriter ; op 17-jarigen leeftijd trok
hij naar Athene alwaar hij ongeveer 20 jaar
bleef en hoogstwaarschijnlijk de lessen van.
Plato volgde, hij was later echter een tegenging onder een

stander van Plato. Hij huwde met de zuster
van Hermias, de bewindvoerder van Atarna,
Pythia geheeten. Hij is de stichter der peripatetische school. Gaf namelijk zijn les-

sen dikwijls heen en weer wandelend, waarvan men rondwandelend heeft gemaakt. De
opvoeding van den 13 jarigen Alexander,
zoon van koning Philippus, werd hem toevertrouwd, hij bleef echter slechts 3 jaar aan
het hof. Op 16-jarigen leeftijd beklom zijn
leerling den troop en hij begaf zich weer naar
Athene, volgens zeggen omringd van verscheidene leerlingen ; 322 v. Chr. moest hij
vluchten wegens een aanklacht van goddeloosheid. Hij stierf op 63-jarigen leeftijd te
Chalcis. Hoe hij gestorven is, is geheel onbekend, sommigen beweren dat hij vergif innam, anderen dat hij zich in de Euripus geworpen heeft, met de woorden „Grijp mij,
want ik kan u niet begrijpen", volgens weer
anderen stierf hij aan een maagkwaal.
Het aantal boeken, dat hij schreef, wordt
op 400 geschat, het juiste aantal is onbekend. Hij schreef werken over redeneerkunst, natuurkunde, wiskunde, dichtkunst,
2 boeken over „Worden en Vergaan", 3
boeken over de „Ziel", hij schreef „Geschiedenis der dieren", „Planten", „Uitspansel", „Luchtverschijnselen", ook komen 14
boeken voor zonder naam, zij staan echter
op een lijst geschreven, terwijl daaronder
een book over natuurkunde geschreven
is. Men doopte daze boeken, ter aanduiding „boven natuurkunde", daze werken
zijn het belangrijkst, waarin hij behandelt
de eerste en hoogste oorzaak- , daarbij bijdragen tot het materialisme. Verder is hij de
vader der phil. stelling en redeneering „a
.
posteriori' .
Aristyllus, geboortig uit Samos, was 3e
eeuw voor Christus, de eerste sterrenkundige, schreef over de vaste sterren,
Arithmetica, (Gr.) rekenkunde.
Arizona, territorium in Z.-Westelijk deel
der Ver. Stated, N.-Am., oppervl. 292,710
KM. 2 , 123,000 inw., hoofdst. Phoenix ; gebergte tot 3700 M., vele schoone bouwwerken en ruines ; goud, zilver, koper, steenkool.
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Ark, schip of scheepje ingericht voor wo- land, oppervl. 1328 KM. 2 , 125,000 inw.,
fling (ook bijbelsch woord) Arke-Noachs, hoofdst. met dien naam, 7500 inw.
het schip hetwelk Noach gebouwd heeft en
Armagnac,
oud Fr. landschap van Gaswaarmede hij en zijn famine en vele dieren cogne, 1589 met de kroon verbonden.
Armagnacs, een soldatenbende in Frankden zondvloed overleefde : Gen. VI. Arke
rijk, genaamd naar hun verslagen aanvoerdes verbonds, enz.
Arkansas, staat in het Z. der Ver. Stat., N.- der, graaf Bernh. van Armagnac ; (1418)
Am., 139,470 KM 2 ., 1,311,600 inw., hoofdst. werden door Karel VII van Frankrijk, aan
Little-Rock. Duitschland gezonden em tegen Zwitser(2) zijrivier van den Mississippi, 3230 KM., land to strijden, gingen na den vrede roo1100 KM. bevaarbaar, stroomt door Colo- ven en plunderer, zoodat een leger tegen
rado en Arkansas.
hen werd uitgezonden.
(3) Arkansas city, stad in A., 61,000 inw.
Armee, (Fr.) leger, krijgsmacht.
Arkel, voorheen heerlijkheid bestaande uit
Heils armee, Duitsche naam van 't leger
Gorinchem en omstreken.
des heils.
(2) oud-adelijk geslacht uit Utr. en Holl.,
Armenie, hoogland in Voor-Azie, tusschen
tijdens de middeleeuwen ; het slot stond op Kaspische en Zwarte zee, Aziatisch Tur.,
verschillende plaatsen en werd eenige malen Rusland en Perzie ; hoogland van 800/2500
verbrand. Het geslacht is beroemd om zijn M. boven den zeespiegel, 290,000 KM. 2 met
dapperheid, wij noemen : ongev. 5 mill. inw. ; verscheidene hooge ber(1) Jan I, viel in het Heilige land, 1034 gen (de hoogste Ararat 5156 M.) en eenitegen de Saraceenen. (2) Jan II, vocht 8 ge meren. De bewoners (Armeniers) bejaar in 't Heilige land. gest. 1077. (3) ook staan uit verscheidene rassen : Turken,
Jan III tot en met VII, trokken Haar het Perzen, Russen, Hongaren, Koerden en AfriHeilige land. (4) Jan VIII, stichter van kaners, waarvan 12 mill. met Indo-GarmaanGorinchem, gest. 1234. (5) Jan IX, bekend sche taal en eigen Christeliike kerk. flet
om zijn lichaamskracht, op zijn paard zit- land werd ongev. 500 v. Chr. vrij van de
tend, sloeg hij zijn armen om een balk in de heerschappij der Meden, eerste koning
ort van Gorinchem
en lichtte an met Tigranes I, de laatste koning uit deze dynaspo
clan
zijn beenen zijn paard van den grond, gest. tie viel 328 v. Chr. tegen Alexander den
1272. (6) Jan X, streed tegen de Friezen, Groote, die het land veroverde. 190 v. Chr.
gest. 1297. (7) Jan XI, streed in Palestina, stichtte Zariadres het Kleine- en Artaxias
gest. 1324. (8) Jan XII, gest. 1360. (9) Otto de het groote Armenische rijk en namen beide
dappere, noon van Jan XII, bracht een den koningstitel aan, Trajanus maakte het
verzoening tusschen IloeksChen en Kabel- in 116 na Chr. tot Rom. prov. en Hadrianus
jauwschen tot stand, gest. 1396. (10) zijn gaf het in 117 zijn onafhankelijkheid terug.
broeder, was de 47e bisschop van Utrecht, In 885 stichtte de Armenier Aschot I het
gest. 1378. (11) Jan XIII, laatste uit het land nogmaals tot een rijk, doch in 1080
huis van Arkel, verloor zijn land, hetwelk werd de eene helft door Gri., de andere
kwam aan het graafschap Holland, gest. 1424. door Turk. ingenomen, 1472 kwam GrootArkesilaus, Gri. phil., 317/241 v. Chr. ; ver- A. wider de heerschappij der Perz. en in
kondigde, dat het weten slechts waarschijn- 1522 werd de W. helft Turksch en de 0.
lijk is, doch voldoende voor het practische helft Russ. In 1528 had Rusl. de voorleven. naamste deelen in bezit. In 1508 kwam
Arlandes, (Francois Laurent, markies d'), Kl.-Arm. onder de Perz. en spoedig onder
Fr. officier en luchtschipper, 1742/1809.
Turksche heerschappij. Sedert dien tijd, steeds
Aries, stad in Fr. dep. Bouches-du-Rhone, in onrust en opstand 1894 verschrikkelijk
(Rhone mondingen) 13,600 inw., (ook wel bloedbad, Armeensche gruwelen en daarbij
Arelate) ; beroemde oudheden, ruffle van een steeds invallen der Koerden ; 1904 weer in opAmphitheater ; bestond reeds in den Rom. stand.
tijd en werd wel „Rome der Gainers" geDe Armeensche taal is verdeeld in twee
noemd.
groepen ; oud en nieuw ; de oude is een doode
Arlon, hoofdst. v/d Belg. prov. Luxemburg, schrijftaal, de nieuwe onder sterk Turkschen
10,600 inw. ; 19/4 1793 overwinning der invloed, heeft 36 letters en is een tak
Franschen onder Jourdan op de Oostenrij- van het Indo-Germaansch.
kers.
Armentieres,
stad in 't Fr. dep. Nord,
Armada, Spaansche bewapende macht, oor- 29,000 inw.
logsvloot ; bekend is de Spaansche armada
Arminianen,
Remonstranten, aanhangers
of de onoverwinneliike vloot in 1588 tegen van Arminius (zie ald. (2) en zijn leer, een
Eng. uitgerust, onder hertog Medina Sido- secte der Hervormde kerk, oorspronkelijk
nia, (zie onoverwinnelijke vloot).
in Ned., thans ook in Eng. en Amerika ;
Armagh,

graafschap, prov. Ulster, ler- ontstaan in ongev. de 16e eeuw. Deze ontkent

Aro

48

Arm
de voorbeschikking en huldigt de vrije leer.
Arminius, vorst der Cheruskers, geb. 17
voor Chr., was eerst in Rom. dienst, trok
later tegen de Rom. uit en versloeg hen
ander Varus, 9 na Chr. in het Teutoburgerwoud ; overwon ook Marbod, vorst der
Markomannen, 17 na Chr. Werd door aanstoking van een zijner familieleden vermoord. Een gedenkteeken in de nabijheid
+ran Detmold, tussehen Werra en Lippe,
werd ter zijner eer opgericht.
(2) Ned. godgeleerde, (eigenl. Jacob
Harmsen) 1560-1609, predikant te Am
sterdam en later prof. te Leiden. Door zijn
strijd met Gomarus ontstond de partij der
Arminianen (zie ald.).
Armstrong, (William George, baron), Eng.
ingenieur en fabrieksbezitter, 1810/1900, ult.
vinder der hydrolische kraan, van een accumalator en een soort geschut, naar hem genoemd ; directeur der Kon. ijzergieterij te
Woolwich.
Arnaud, (Arnold), hertog van Geld., uit
't huis Egmond, 1409/73, verpandde zijn landen aan Karel den Stoute, werd door zijn
soon Adolf van de regeering beroofd.
Arnauld (Antoine), Fr. godgeleerde, 1612/
94, woordvoerder der Jansenisten, sterk
tegenstander en bestrijder der Jezuieten ;
moest in 1679 voor hen vluchten en vertoefde
langen tijd in de Nederlanden, gest. bij Luik.
Arnd (Karl Edward), Duitsch schrijver,
1802/74 ; schreef „Geschiedenis der ontwikkeling van het Fransche yolk", „Geschiedenis der Fransche revolutie.
Arnemuiden, gem., prov. Zeeland, 2116 inw.
Arnhem, de hoofdst. van Geld., aan den
rechteroever v/d. Rijn en aan den voet der
Veluwsche heuvels, 63,987 inw. ; is zeer
schoon gelegen en omringd door een kring
van schoone buitenverblijven. De stad is
reeds zeer oud, en men neemt aan, dat zij
reeds door de Rom. Arenacum genoemd is ;
heeft vele bezienswaardigheden.
Arnhemsland,
oude naam van het Eng.
territorium in Z. Australia.
Arnica, woudkruid, fam. der composieten ;
braak- en nies-middel.

Arnim, (Hary Karl Kurt Eduard, graaf
von) Pruisisch diplomaat, 1824/81 ; gezant to
Lissabon, Miinchen en den Heiligen stad,
boodschapper te Parijs en oommissaris bij de
vredesonderhandelingen te Frankfort a/M. ;
tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld,
wegens het toeeigenen van ambtelijke geschriften, echter gevlucht, waarna hij „Pro
nihilo" tegen Bismarck openbaar maakte.
Wegens landverraad tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
(2) (Herm. graaf van), geb. 1839, Duitsch
diplomaat, sedert 1887 in den Rijksdag.
Arno, (Arnus), rivier in Midd.-It., ontspringt op de Apennijnen, stroomt nit in
de Middenl.-zee, loop 240 KM.
Arnold, van Brescia, It. hervormer, 12e
eeuw, werd eerst geworgd en daarna verbrand, 1155.
(2) (Christoph), een boer uit Sommerfeld
bij Leipzig • 1650/95 ; maakte veel naam als
sterrenkundige.
(3)
(Johann), Molenaar nit Neumarkt,
had een geding am de erfpacht van zijn
molen in 1778, verkreeg in dit bekende geding, trots het onrecht wat hij had volgens
de algemeene meening, van Frederik II te
Potsdam gelijk en mocht zijn molen behouden. Na zijn flood werd dit geding ten nadeele van den molenaar veranderd.
(4) (Sir Edwin), Eng. dichter, 1832/1904;
vertaalde uit het Hindoesch, Sanskrit enz.
gal „Daily Telegraph" uit.
Forster, (Hugh), Eng. staatsman,
(5)
geb. 1855, was 1903/05 minister.
(6) Hans A, pseudoniem van Hans Billow.
Arnsberg, regeeringsdistrict in Westfalen, oppervl.
7696 KM. 2 , 1,852,000 inw.,
hoofdst. met dien naam, 8500 inw.
Arnstadt, distr. in 't vorstendom Schwartzburg-Sondershausen, oppervl. 172 KM. 2 ,
24,000 inw. hoofdst. met dien naam, 16,800
inw.; slot, fabr.,
'
brouwerijen.
Arnulf, (Arnolf) Roomsch-Duitsch keizer
en 0. Frankisch honing, ongev. 850 ; overwon
de Noormannen, 896 in Rome gekroond, gest.
899 te Regensburg.
(2) de heilige, 582/641 ; bisschop van Metz
614 tot 627, stamvader van het Karolingervorstenhuis.
(3) Prins van Beieren, 3e zoon van
Prinsregent Luitpold, geb. 1852.
Aro, Deensch eiland, ten Z. van Funen,
90 KM. 2 , 12,500 inw.
Aroe baai, baai in de residentie Sumatra's
0. kust, onderafdeeling Langkat, Ned.-India.
Aroe eilanden, eilandengroep in de Bandazee, behoorende tot Ned.-India, 7750 KAP.,
20,000 inw.; zeer vruchtbaar.
Arogonie, zie Aragon.
Arokszallas, stad in Hong., komitaat Jazygie, Groot-Kumanie-Szolnok, 11,200 inw.
-

-
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Aroma, geur, aangename geur, aangename metalen, komt ook wel in geoxydeerde toestand voor, soortelijk gewicht 5,73, vervliegt
geur van consumptie-artikelen.
Arpad, de Hong. volksheld, le grootvorst bij verwarming, zonder to smelten, het is
van Hong., stamv. v/h. Arpadsche konings- zeer vergiftig en wordt niet aan onbevoegden
huis, geregeerd 997/1301. verkocht.
Arta, Gri. nomarchie, 1390 K.M 2 ., 39,200
Arpin°, (Arpinum), stad in It. prov. Caserta, 11,000 inw. ; geboorteplaats van Ma- inw., tot 1881 onder Turk.
Artaba, Egyptische inhoudsmaat.
rius en Cicero.
Artaxerxes, Perzische koningen, dynastic
Arrah, stad in Bengalen, prov. Patna,
der Achemeniden.
47,000 inw., Eng.-Indie.
I, Longimanus, 465/425 v. Chr., streed geArrangement, (Fr.) regeling, vergelijk.
Arrangeeren, regelen, tot cen vergelijk lukkig tegen Egypte en Athene. II. Mnemon, zoon. van Darius II, 405/359, overwon
komen.

Arras, hoofdst., 26,000 inw., Fransche dep. zijn broeder die tegen hem optrok bij Cuzeer voordeelig
' met Sparta
Pas de Calais ; beroemde, oude stad met yes- naxa, sloot
III. Celli's, 359/339 v. Chr., zoon
tingwerken, is verscheidene malen belegerd vrede.
curl werd onoverwinnelijk genoemd ; geboorte- v/d. voorgaande, onderwierp Egypte, door
plaats van Robespierre. zijn minister Bagoas vergiftigd. IV. ArArrawacks, Indianenstam, Ned. en Britsch- dechira Babegan, 226/240 na Chr., stichtte
het Nieuwe Perz. rijk.
Guyana.
Arteijo, stad in Spaansch Gallicie, 10,200
Arrest, uitspraak van ef ,n hooger rechtscolIege ; het beslag op een persoon gelegd ; inwoners.
Artemis, (Rom. Diana, Gri. godin der
de gevangensehap voor de rechterlijke uitjacht) zie Diana.
spraak.
Artes liberalis, (Lat.) vrije kunsten.
Arrest, (Heinrich Ludwich d') Duitsch
Artevelde, (Jacob van) Vlaamsch volksleisterrenkundige en schrijver, 1822/1875, Prof.
te Kopenhagen, ontdekker der komeet van der, geb. 1285 to Gent, verjceg Lodowijk 1,
1851, naar hem genoemd. graaf van Vlaanderen, werd 1345 bij een
Attestant, de in arrest genomcne; de per- volksoploop vermoord ; een gedenkteeken
werd op dien plaats opgericht.
soon die beslag legt.
(2) (Philips van), zoon v/d. voorgaande,
Arrestatie, Ceslaglegging, gevangennerning.
Arrhenius, (Svante), Zweedsch scheikun- streed tegen graaf Ludw. II, 1340/82, viel
dige, geb. 1859, prof. to Stockholm, schreef in den slag bij Roosbeko 27/11.
A
Arthur,
(Chester Allan) geb. 1830, 1881/85
„Electrochemie" kreeg 1903 den nobeiprijs.
Arria, beroemde, moedige Rom. vrouw, ge- pres. der Ver. Staten van Noord-Amerika,
maimvan Petus ; deze werd beschuldigd van gest. 1886.
Arti et Amicitia, kunst en vriendschap,
hoogverraad in 42 na Ch. ; op zijn vlucht,

vereeniging to Amsterdam, opgericht 1839.
waarbij zijn vrouw meeging, werden
Artigas, dep., Uruguay, Z.-Am., 438 K.M 2 .,
gcsloten, en moedig stak zij zichzelf een
00 inw., hoofdst. San Eugenio del
dolly in de borst en gaf hem haar man 33.5
nog, met de woorden „Petus het doet Cuareim.
Artikei, (Lat.) lid, deel van een geheel,
Been pijn".
paragr,raaf, (ook) lidwoord.
•
Arriveeren, (Fr.) aankomen.

Artillerie, legerafdeeling ter bediening der
Arra, Deensch eiland in de Oostzee, ten
Z. van Funen, 92 K.M 2 ., 11,500 inw., hoofd- geschutten, forten enz., ook ,dat leper met
geschutten, verdeeld over allerlei wapenen,
stad Arroeskjoebing, 1600 inw.
ter dekking der batterijen.
Arrogant, aanmatigend.
Artisjok, (Cynara), distelachtige plant uit
Arrondissement, in Frankr. onderafdeeling
-t an een departement, dat weer verdeeld is de landen om de Midd.-zee ; wordt als groente
in kantons. Ned. heeft 23 Arr. elk met een gegeten•
rechtbank.
Arsamas, hoofdpl., 10,600 inw., in distr. van

dien naam, 3769 KI‘1 2 ., 142,000 inw., Russ.
gouvernement Nisjni-Novgorod.

Arschis,

rivier en distr. in Rumenie,

165,000 inw., hoofdst. Pitesci.

Arsenaal, tuighuis, inrichting voor oorlogsbehoeften, dikwijls met werven en werkplaatsen verbonden.
Arsenicum, Arsenik, Cobaltum, een brooze,
grauwe stof, komt in metaalvorm voor, maar
meestal in verbinding met zwavel of
Encyclopaedie 4.
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Artist, (Fr.) kunstenaar, komediant.
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Arts, de titel voor iemand, bevoegd om de
(2) (Jonkh. Mr. Lodewijk Henrick Johan
geneeskunde uit to oefenen.
Mari van) heer van Prattenburg, geb. 1858,
Artz,
(David Constanz Adolphe) Ned. lid van de Tweede Kamer.
Ascoli,
schilder, gob. 1837.
(Piceno), It. prov., 2063 KM',
Aruba, Ned. Antillen-eiland, kol. Curacao, 246,000 inw., met hoofdst. met dien naam,
165 KM. 2 , 9600 inw., hoofdpl. Oranjestad.
12,000 inw
(2) A. di Satriano, stad, 6500 inw., It.
Aruwimi,
zijrivier ATM Congo, 1300 KM.
prov. Foggia ; slag bij A., 279 v. Chr., overlang.
Arva, Hong. komitaat, 2077 K.M. 2 , 85.000 winning van Pyrrhus op de Rom.
Asen, het machtigste godengeslacht uit de
inw., hoofdst. Also-Kuhin, genaamd naar
Noorsche mythologie, bestond uit 12 goden :
de zijrivier v/d. Waag.
Thor, Baldr, Njord, Freyz, Tyr, Bragi,
(2) linker-zijrivier v/d. Ebro.
Arvaalsche broeders, priester-college van Heimdall, Widar, Hodur, iVali, Mier en
12 leden in het oude Rome, smeekten Forseti en uit 12 godinnen, Asinnen.
Aseptol, een antiseptisch middel.
vTuchtbaarheid. der aarde af, bleven beAsgard, woonplaats der Asen en Asinnen.
staan tot de 4e eeuw na Chr.
Ashanti, zie Aschanti.
Arzamas, zie Arsamas.
A-She-Hoh, (of Alchuku) stad in MansjoeArzignano, stad in It. prov. Vincenza,
rije, 30,000 inw.
10,500 inw.
Ashford, stad in Eng. graafschap Kent,
Asaffi, havenstad in Marokko, zeer groote
12,800 inw.
uitvoer.
Ashikaga, stad op Japansch eiland HonAsahan, een klein rijkje op de N.-O. kust
van Sumatra, zeer boschrijk, met wilde die- do 25 300 inw.
Ashio, stad in Japan, 31,000 inw., koperren ; bewoond door Maleiers, vermengd met
mijnen.
Batta's, zeer moeielijk doordringbaar.
Ashley, (William James), Eng. economist,
Asbest, vezelige verscheidenheid van Tremolith en straalsteen, vuurvast materiaal, geb. 1860, Prof. te Birmingham.
Ashmoro-eilanden, eilandengroep bij Timor.
voelt vettig aan en is licht van elkander te
Ashton in Makerfield, stad, Eng. graaftrekken.
Ascetisme, (Ascetiek), strenge beoefening, schap Lancaster, 18,700 inw., steenkolenhet onthouden van aardsgenot, het bedwin- mijnen.
Ashton-under-Lyne, stad, Eng. graafschap
gen der begeerte en leven met zelfkastijding,
(thans), vroomheid, (ook) schijnvroomheid, Lancaster, 47,000 inw. ; wolindustrie.
Asikago, zie Ashikaga.
huichelarij.
Asinnen, 12 godinnen uit de Noorsche myDe beoefenaar heet Asceet of Askeet.
Asch, hoofdpl., 18,700 inw., v. distr. m. dien thologie.
Asmodee, vorst der demons, verwoester
naam, 39,500 inw. in Bohemen ; industrie.
Aschabad (of Askabad), hoofdpl. v.h. Russ. van het huwelijksgeluk, duivel der wellusten, heet ook „Asmodi", „Asmodeus".
Transkaspisch gebied, 12,000 haw.
Aspasia,
beroemde Griekin, vrouw van
Aschaffenburg, hoofdpl., 22,000 inw., in
Beiersch regeeringsdistrict Unterfranken, a. Pericles en later van Lysicles, 5e eeuw voor
,

,

d. Main en de Aschaff ; slag bij A., 14/7 1866, Christus.
Asporge, (Asparagus) koraalkruid, plantenoverwinning van Pruisen op Oostenrijk.
Aschanti, negervolk uit Opper-Guinea, met geslacht, fam. der Liliaceeen, de jonge spruieigen despotisch koninkrijk, 27 , 500 Km2 ., .1_ ten, die nog onder den grond hebben gezeten,
mill. inw., hoofdst. Koemassi, 1895/96 door worden gegeten.

Eng. onderworpen, einde April 1900 weder
in opstand, 17/7 weder bezetting van Koemassi.
Aschersleben, hoofdpl., 27,500 inw., Pruisisch regeeringsdistr. Maagdenburg, industrie.
Aschregen, het neervallen van fijne lava,

meestal vermengd met water (regen).
Aschraf, stad in Perz. prov. Masenderan,
40,000 inw. ; Turk-Perz. vrede 3/10 1727.
Asch tot Asch op Oberndorff, (Freiherr von)

Beiersch staatsman, geb. 1839, 93/1905, minister van oorlog.
Asch van Wijck, (Jonkheer Mr. Titus Anthony Jacob van) 1849/1902 ; lid v1'd Eerste
en Tweede Kamer, gouverneur van Suriname, 1901/2 minister van kolonibn.

ASPERGE ZOOALS ZIJ
GEGETEN WORDT.

ASPERGE ZOOALS
ziJ ZICII
ONTWIKKELT.

Asp

51

Asperen, gem., Z.-H., 1637 inw.
Asphalt, bergpek, aardpek, aardhars, een

Ass
Assessor, (Lat.) bijzitter.
Assiniboia, distr., Dominion of Canada,

zwartbruin mineraalhars, brandbaar, smelt oppervl. 233,000 KM 2 , 67,500 inw., hoofdst.
op 100 0 Cel., soortelijk gewicht 1.16. Men Regina.
vindt deze stof op het eiland Trinidad, in
Assiniboine, 1800 K.M. lange bevaarbare
Frankr., Duitschl. en Zwitserl. en ook wel rivier in Brit. N.-Amerika, zijrivier v/d Red
drijvende in de Doode zee, wordt meeren- River.
deels gebruikt, vermengd met kalk en zand,
Assises,
(Fr.) gerechtshof, openbare tevoor straatplaveisel, dakbedekking, steenen rechtzitting.
en pijpen.
Assisi, stad, It. prov. Perugia, 17,400 inw.
Aspirant, (adspirant) (Fr.), dinger naar
Assisteeren, helpers, bijwonen.
een of ander ambt, toekomstig opvolger,
Assistent, helper, handlaniger.
leerling.
Assistentie, hulp, bijstand.
Aspirator,
(Lat.) gaszuiger, luchtopAssistent resident, naam voor den persoon,
nemer.
die een afdeeling van een residentie beheert,
Assab baai, bocht aan de W.-kust der in Ned.-Indic.
bode zee, 0.-kust van Afrika.
Assiut, prov. in Eg., 759,000 inw., hoofdst.
Assagaai, assegaai, werpspies der kaffers. met dien naam, 42,000 inw., ivoor, struisAssahan, zie Asahan.
veeren.
Assam, voormalig koninkrijk in N.-O.
Assmann, (Johann Baptist) Duitsche meVoor-Indie, sedert 1826 Eng. prov., 126,915 teoroloog, geb. 1845, organisator der moKM 2 , 6,126,000 inw., hoofdst. Schillong. derne luchtscheepvaart, schreef „Wissen(Thee uitvoer.) Heeft voor Europeanen zeer schaftliche Luftfahrten".
ongezond klimaat.
Associatie,
(Lat.), vereeniging, verbond
Assassijnen, een in 1080 door Hassan ge- tot het bereiken van een gezamenlijk
stichte politieke sekte van Mohammedanen doel.
in Perzie, maakte zich door de gruwelijkAssocie,
(Fr.), vereenigingsgenoot, cornheden tegen de kruisvaarders berucht. Moet pagnon, handelsgenoot.
thans noch bestaan.
Associeeren, vereenigeri, een verbond sluiAsschepoester, arm meisje, uit het beken- ten tot bereiking van een doel.
de kinderverhaaltje met dien naam ; huwt
Assurantie, verzekering.
net een prins.
Assyrie, landschap in Azie, tegen—w. onAssegaai, zie Assagaai.
gev. Koerdistan, gelegen aan den Tigris,
Asselijn,
(Jan), Ned. schilder, leefde in 165,000 KM 2 ; ongev. 1800 v. Chr. gesticht
Rome, later Amsterdam, 1610/52, bijnaam door Babyloniers, werd ongev. 1500 v. Chr.
,,Krabbetje". zelfstandig ; hield zich, na eenige malen verAssemblee, (Fr.), bijeenkomst, gezelschap, overd to zijn en eenige malen verdeeld onvergadering. der verschillende landen, staande tot ongev.
Assen, hoofdst. v/d prov. Drente, 13,060 7e eeuw na Chr. ; is thans ten deele bezitting
inw. ; Museum van Drentsche oudheden.
van Turkije en Perzie. Het land heeft vele
Assendelft, gem. N.-H., 3500 inw.
oudheden en mines, waarmede geleerden
-

-
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ASSYRISCHE STADSPOOET.

zich nog dagelijks bezighouden. Over de oudAstraai, wat met de sterren in verbinding
heden verschijnt zelfs een tijdschrift, tevens staat, of de sterren betreft.
tot meer kennis der taal en litteratuur.
Astraallichamen,
lichamen, voorwerpen,
Aston, gem., N.-B., 3650 inw.
steenen, die volgens de opvattingen der InAsterabad, prov. in Perzie, 30,000 inw., diers en Perzen omgeven zijn door een zekeren
hoofdstad met dien naam, ongev. aan de Kas- geest, voor de menschen geheel onzichtbaar,
pische zee, 15,000 inw., handel en nijverheid. afkomstig van de sterren ; ook lichamen en
Asthma, (Gri.), aamborstigheid, benauw- voorwerpen, die voor den mensch onzichtde borstziekte.
baar zijn en toch bestaan.
Asti, distr. in It. prov. Alessandria, 194,500
Astraallicht,
sterrenlicht, nevelvlekken ,
inw., hoofdst. met dien naam, 39,000 inw., door een hoop sterren to voorschijn geaan de Tanero.
roepen.
Aston Manor, voorstad van Birmingham,
Astrakan, gouvernement, Z.O. Rusiand„
in Eng., 77,300 inw.
aan de Kaspisehe zee, 236,531 KM', met 1
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mill. inw., hoofdst. met dien naam, mon- naam Cecropia. De stad is gebouwd om het
dingsgebied yid Wolga, 113,000 inw., haven wereld beroemde Acropolis, een burcht van
der Kaspische vloot, vischhandel.
den allerschoonsten bouw en inrichting, met
(2) Wollenstof, pluusachtige stof, ge- beelden van onschatbare waarde aan kunst
naamd naar de fijne lammerhuiden uit As- en stof. In den bloeitijd had Athene ongeveer
trakan. 200,000 inw., een drukken handel en scheepAstrognosie, (Gri.), §terrenkunde, die men vaart. De stad was geheel voorzien van
zich slechts met het bloote oog kan eigen schoone gebouwen en standbeelden, waarvan
maken. nu nog veel overgebleven is, maar over 't
Astrolabe baai, inborn in de Oostkust van algemeen vernield en bij brokstukken naar
Duitsch-Nieuw-Guinea.
museums gesleept. De Atheners hadden hun
Astrologie, sterrenwichelarij, is echter ook eigen koning en later hun eigen gekozen
een sterrenkunde.
archonten, die tallooze oorlogen voerden,
Astronomie, (Gri.), sterrenkunde.
waarvan vele zeer gelukkig. In 338 v. Chr.
Astronoom, sterrenkundige.
werd Athene echter door Macedonia onderAstrophotografie, photografie der sterren, worpen en in 146 v. Chr. door de Rom., in
1460 door de Turken onder Mohammed II,
ten dienste der Astronomie.
Asturie, vorstendom in Noordelijk Spanje, welke de kerken in Moskeeen liet verandetegenwoordig prov. Oviedo, sedert 1388 voert ren, in 1687 werd zij door de Venetianen onde Spaansche kroonprins den titel van Prins derworpen en in 1835 werd Athene de hoofdvan A. stad v/h nie awe koninkrijk Griekenland.
Asuncion, hoofdst. aan de Paraguay, stoat Heeft thans ongev. 112,000 inw.
Paraguay, 51,000 inw.
Athens, hoofdpl. van Clarke-county, GeorAsvar, Noorw. eilandengroep aan den gia, Ver. Staten, 11,000 inw. ; industrie.
Noordpoolcirkel.
Atherton, stad in Eng. prov. Lancaster,
Asyl, onderdak vrijstad ; gesticht voor 16,000 inw.
verpleging ; onderdak
' voor dakloozen.
Athleet, bij de Gri. kampvechter, krachAtacama, stad en woestijn in Z.-Amerika, tig mensch, (thans), beroepswetkamper op 't
Chileensche prov., oppervl. 73,500 KM 2 , gebied van krachtsport, worstelaar.
Athletiek, de kunst of sport der Athleten.
73,000 inw., hoofdst. Copiapo.
Athletisch, groot stork, flink, krachtig.
Atalanta, dochter van Jasus, vlugge jageAthos, (Fiagion Oros, heilige berg), geres, nam deel aan den tocht der Argonauten.
Ate, onheil aanbrengende godin, door Ju- bergte op 't schiereiland Salonica, Turk.,
bewoond door meer dan 6000 monniken, in
piter van den Olympus geslingerd.
21 kloosters, die tegen een zeker bedrag een
Atelier, (Fr.) werkplaats.
Ath, stad in Belg. prov. Henegouwen, eigen republiek vormen, hoofdpl. Caryaes.
Ati Ati, staatje op de W.-kust van Nieuw11,400 inw.
Athabasca, rivier, 1040 K.M. lang en meer, Guinea.
Atibala, stad in Braz., prov. Sao-Paulo,
7700 KM 2 oppervl. in distr. met dien naam
-

,

-

in Canada, 274,000 KM 2 ., zeer weinig inwo- 10,000 inw.
ners ; hoofdst. Dunvegan.
Atjeh, gewest van Ned. Oost-India, geleAthabascen, indianenstam in 't gebied gen op het Noordelijke deel v/h eiland SuAthabasca en Mackenzie.
matra. De oppervl. is nog onbekend en ook
Athalia, koningin van Judo, gemalin van het inwoners-aantal. Hoofdstad Kotha-Radja
Joram, werd in 884 door het yolk gedood. met ongev. 6000 inw. De bevolking is er zeer
Zij liet alle mannelijke nakomelingen van gemengd, maar van Hindoesche oorsprong,
het vorstelijke huis dooden, maar haar klein- men vindt er Maleiers, Javanen, Egyptenazoon werd door de priesters gespaard en ren en Arabieren. Ned. kon lan.gen tijd geen
vasten voet in Atjeh krijgen, daar de bevollater tot koning gekroond.
Atheisme, (Gri.) zonder god, goddeloos, king zich dan weer vriendschappelijk en dan
godloochening, het niet gelooven aan een weer vijandelijk gezind toonde.
In 1873 brak de verschrikkelijke Atjehgod.
Atheist, godloochenaar, iemand, die het oorlog uit, die meer dan twintig naar achgodsbestaan niet aanneemt, godsdienstbe- tereen woedde, terwijl de bevolking thans
nog steeds blijk geeft, ons vijandig gezind to
strijder.
zijn. In dozen oorlog maakte Toekoe Oemar
Athene, zie Minerva.
(2) hoofdst. van Griekenland, (sedert zich het meest bekend, aan onze zijde
1835), in het oude landschap Attica, tus- generaal van Swieten, van der Heijden en

schen de rivieren Cephissus on Ilisus, het van Houtz.
Atkarsk, hoofdpl., 10,000 inw., van distr.
middelpunt der oud-Gri. beschaving. Volgens een verhaal is Athene ongev. 1550 voor met dien naam, 12,520 KM 2 , 290,500 inw.,
Christus door Cecrops gesticht, waarvan den Russ. gouvernement Saratow ; industrie.

Atkinson, (Thomas William), Eng. reiziger, 1799/1861, (Siberia, China) ook schilder
en schrijver.
Atlanta, hoofdst. in Georgie, Ver. Staten,
96,600 inw.
stad in New-Jersey, Ver.
Atlantic-City,
Staten, 27,840 inw., zeebadplaats.
Atlantische-oceaan, een der vijf wereldzeeen, 90,000,000 KM 2 , loopt van Noord- tot
Zuidpool, diepste plaats 8340 M. In den At.
oceaan liggen 15 telegraafkabels, (7 Eng., 4
Am., 2 Fr., 2 Duitsch) de gewichtigste handelsplaatsen : Amsterdam, Antwerpen, Hamburg, Liverpool, London, New-York.
broeder van Prometheus, wegens
Atlas,
deelname aan den opstand der Titanen, door
Zeus veroordeeld, het hemelgewelf te dragen.
(2) boek met landkaarten, verzameling
van kaarten.
(3) gebergte in Marokko, Algeria en Tunis. 2300 KM. lang, tot 500 KM. breed,
hoogste top in Marokko, Djebel Ajasji of
Tomjurt, 4700 M.
(4) zijden, geweven stof.
Atmospheer,
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gasmassa ; de gezamenlijke

bewijs van lidmaatschap der
Attestatie,
Herv. of Gereformeerde kerk.
Attica, voormalig landschap, 2200 KM 2 .
groot, bewoond door Ioniers, die zeer groat
in aantal waren, hoofdst. Athene. Thans
vormt Attica met Beotie een nomarchie
van Griekenland, 6300 KM 2 oppervl. en
300,000 inw., landbouw, veeteelt.
Attila, koning der Hunnen, bijgenaamd :
„Godsgeesel", regeerde van 433/451, in Hong.
met zijn broeder Bheda, dien hij echter spoe-

dig onderdrukte, dwong Theodosius tot
vrede, trok naar Italie, maar ging op raad
van paus Leo I weder terug, onderwierp de
0.-Gothen en Longobarden, werd door de
W. Gothen verslagen.
(2) naam voor een kort huzarenbuis.
Attisch zout, geestige zetten, scherpzinnige scherts.
(Fr.) aantrekking, aantrekkeAttractie,
lijkheid.
Attribuut, kenteeken, merk, zinnebeeldige
voorstelling van eigenschappen, b.v. c:,e
weegschaal van vrouw Justitia.
Aubade, muziekuitvoering in de openlucht

gasmassa, die een hemellichaam en in 't bij- des morgens, muzikale morgenbegroeting.
departement aan de zijrivier der
Aube,
zonder onze aarde, omgeeft, is tot 252 KM.
hoog onderzocht, drukt op de oppervlakte Seine, (met dien naam, 248 KM. lang, 106
bevaarbaar) 6025 KM 2 oppervl.,
der aarde, met een kracht van 1033 gr. op K.M.
1 eM2 ., is gelijk aan den druk op kwikzil- 246,200 inw., hoofdst. Troyes.
Aube!, gemeente, Belg. prov. Luik, 3200
ver, gevoerd in een luchtledige zuil van 760
hoogte. Deze druk wordt in de tech- inwoners.
Auber, (Daniel Francois Esprit), Fr. comnick als eenheid aangenomen tot meting
van persingen en beet 1 atmospheer. De ponist, 1782/1871, directeur v/h. consernieuwe meting is echter anders, 1 Atmospheer is 1 KG. op een cM 2 . Verder noemt
men ook de luchtlaag of dampkring waarin
men leeft, atmospheer.
Atom, het kleinste niet meer te deelen
stofje van eon lichaam (voorwerp), hot

kleinste deeltje van den grondstof waaruit
alles ontstaan is, is dus ondeelbaar en bestaat u.it eon soort stof. Doze deeltjes vereenigen zich tot moleculen.
Atoomgewicht, het gewicht, het cijfer, dat

de betrekkelijke kracht of gewicht aangeeft
waarmede scheikundige elementen zich verbinden als eenheid heeft men waterstof genomen, het lichtste element welk men kent.
Waterstof 1, zuurstof b.v., 16.
Atri, stad, It. prov. Teramo, 13,600 inw.
A tout prix, tot iederen prijs, in ieder
geval.
Attaché, (Fr.) helper van een gezant, diplomaat.
Attaque, (Fr.) aanval.
Attaqueeren, aanvallen, aantasten, aan-

grijpen.
Attent, opmerkzaam, oplettend.
Attentaat, aanslag, poging tot moord.
Attentie, aandacht, oplettendheid.
Attest, getuigenis, schriftelijk bewijs.

AtEk.

vatoir to Parijs, schreef o. a. „La muette
de Portici". („De stomme van Portici.")
Aubervilliers, gem., Fr. dep. Seine, 31,500
inwoners.
hoofdpl. van
Cayuga-county,
Auburn,
staat New-York, Ver. Staten, 30,500 inw.,

staatsgevangenis met bijzondere inrichting
(Auburn systeem).
A uacontraire, in tegenstelling, tegenbeweging, tegenovergesteld.
Aude,
kustrivier van Z.-Oost Frankrijk,
208 KM. lang, met dep. met dien naam,
6341 KM 2 , 313,500 inw., hoofdst. Carcassone.
Audientie, (Fr.) gehoor, gehoorverleening,
bezoel: bij hooggeplaatste personen.
Audiffret-Pasquier, (Edme Armand Gas-

Acid

Aug
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ton, hertog van), Fr. staatsman, 1823/1905,
president der n.ationale vergadering en van
den senaat.
Auditorium, (Lat.) gehoorzaal ; de gezamenlijke toehoorders in een zaal.
Aue, stad in Saksen, distr. Zwickau, 15,300
inwoners.
Auer, (Karl) vrijheer van Welsbach, uitvinder van een nieuw soort gloeilicht, naar
hem genoemd, geb. 1858.
Auerbach, distr. in Zwickau, Saksen,
85,000 inw.
Aufrecht, (Theodor) Duitsch taalkundige,
en Sanskrit kenner, geb. 1822, prof. te
Edinburg en Bonn.
Augagneur, (Victor), Fr. geneeskundige
en staatsman, geb, 1856, 1905 gouverneur
van Madagaskar.
Augias, zie Hercules.
Augier (Emile), Fr. dramaticus, 1820/89.

rin van Duitschland, koningin van Pruisen, dochter van Karel Friedrich van Saksen-Weimar, geb. 1811, huwde keizer Willem I 11)6 1829, 1888 'Vveduwe, gest. 7/1
1890 te Berlin.
Augusta, Victoria, keizerin van Duitschland, koningin van Pruisen, dochter van
Friedrich van Sleeswijk-Holstein-SonderburgAugustenburg, geb. 1858, huwde 27/2 1881
met Wilhelm II.
Augustijner monniken, of Augustiner, bedelmonniken van de orde, onder bescherming
yid. heiligen Augustinus, in de 13e eeuw ge-

sticht ; loopen harrevoets en soms op sandalen, de orde is meerendeels opgeheven ko-

men echter nog voor.
Augustinus, (Aurelius), heilige kerkvader,
geb. 354, 395 bisschop van Hippo, gest. 28/8
430, deze bepaalde de richting der kerk voor
vele eeuwen, predikte de theorie der erfzonde, en had als stelregel: „ik geloof, ten
einde te begrijpen, geen weten is mogelijk
zonder voorafgaand geloof".
Augustus, Oogstmaand, Se maand van het

jaar, genaamd naar den Rom. keizer Augustus.
(2) titel der Rom. keizers, beteekent :
beroemd.
(4)
Gajus Octavius, later Julius Caesar
Oetnvius, le keizer der Rom., geb. 63 v.
EMILE AUG1E1.

Augsturg, hoofdst. v/h Beiersch regeeringsdistr. Schwaben, 89,500 inw., handel
eel industrie, vele oudheden ; is volgens het
verhaal in 15 v. Chr. gesticht met den.
naam Vindelicorum, in 1276 vrije rijksstad, 1806 aan Beieren.
August, (1) keurvorst van Saksen, 1526/
86, zoon van Hendrik ,.den Vrome.
(2) (Friedrich August I) de sterke, keurvorst van Saksen, 1694/1733 en als A II, koning van Polen, verloor echter den Poolschen troon aan. Karel XII van Zweden,

ontving dezen echter in 1709 weder terug.
(3) (Friedrich August II) keurvorst van
Saksen, en als A III, koning van Polen,
1733/63, zoon v/d. voorgaande, kunstlievend, tegenstander van Frederik den
Groote.
(4) groothertog van Oldenburg, geb. 1852,
sedert 1900 regeerend, huwde Elizabeth van
Pruisen en later 24/10 1'806 hertogin van
Mecklenburg-Schwerin.
Augusta, Imam van vele steden, door keizer Augustus gesticht of naar hem genoemd.
(2) graafschap in Virginia, Ver.-Staten,
37,000 inw.
(3) stad in Georgie, Ver. Staten, 39,500
inwoners.
Augusta, Maria Louise Katharina, keize-

AUGUSTUS.

Chr., zoon van Gajus Octavius en Attia, werd

door Julius Caesar, 45 tot kind aangenomen, stichtte met Antonius, (dien hij eArst
bestreden had) en Lepidus, to Bologna
een triumviraat (driemanschap) en versloeg
het republikeinsche leger, dat door Brutus
en Cassius werd aangevoerd. Het rijk werd
verdeeld en Augustus kreeg het Westelijk
deel met Rome, ,daarna versloeg Augustus
met Lepidus, Pompejus, en toen Lepidus
aanspraak op Sicilie maakte, wist Augustus
Lepidus te doen verstooten en Antonius
overwon hij bij Actium. Trots zijn inhumane
houding, had hij ook zijn goede zijde. Nadat hij alleenheerscher was geworden, ging

Aul

hij zelf niet meer mee ten strijd, maar liet
dit aan zijn veldheeren over. Hij stelde in,
dat een slaaf ook tegen zijn meester mocht
getuigen en slechts de senaat den dood van
een slaaf kon vergen, hij verminderde het
recht der waders over de kinderen en
waakte zeer scherp tegen omkooping van
ambtenaren. Hij bevorderde kunst en wetenschap en liet vele steam en standbeelden
oprichten. Op zijn vaderlijk landgoed te
Nola werd hij ongesteld, even veer zijn
dood vroeg hij zijn vrienden, die om hem
geschaard stonden : „Heb ik op 's levens
schouwtooneel mijn rol goed vervuld ?"
Toen men toestemmend antwoordde zeide
hij : „Zoo klapt dan in de handen, het stuk
is uit." Even later stierf hij, 19/8 14 na
Chr. Hij was gehuwd met Clodia en later
met Scribonia.
(Francois Victor Alphonse), Fr.
Aulard,
schrijver, gel). 1849, schreef over de Fransche revolutie.
Aurelius, Claudius Lucius Valerius Domitius, Rom. keizer, geb. 214, soon van een
landbouwer, weird in 270 door het leger tot
keizer uitgeroepen, dreef de Gothen en
Vandalen terug, overwon Tetricus in Gallie, onderwierp koningin Lenobia en bouwde
een muur om Rome ; op een tocht, 275 tegen
de Perzen, vermoord.
(2) (Cornelis) van Gouda, kloosterbroeder, leermeester van Erasmus.
Aurelle de Paladines, (Louis Jean Baptiste
d') Fr. generaal, 1804/77, in Mrt. 1871 opperbevelhebber over de national© garde,
door Cambetta afgezet.
Aureool, stralenkrans, goddelijk teeken.
Aurich,
Pruisisch regeeringsdistr., prow.
Hannover, 3107 KM. 2 , 240,000 inw., hoofdplaats met dien naam, 61001 inw.
Aurora, (Gri. Eos.), godin van het licht,
van den dageraad.
Austerlitz,
stad in Oostenrijk, Moravia,
3150 inw. ; 2/12 1805 drie keizersslag, Napoleon versloeg hier het verbonden leger van
Rusland en Oostenrijk ; 6/12 1805, wapenstilstand.
Australia, het kleinste en slechtst bevolkte
werelddeel, bestaat uit het vasteland (voor-
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Tasmania, Nieuw-Zeeland enz., verder heeft
Duitschland, Frankrijk, Ver. Staten, Chili,
Japan er bezittingen en ook Nederland :
Ned.-Nieuw-Guinea, 394,800 KM 2, 240,000
inw. Zes der Eng. kolonien hebben zich tot
een bondsstaat vereenigd (Commonwealth of
Australia) met een, door den koning van Engeland aangewezen gouverneur en met gekozen bondsleden (Senaat 36, huis van afgevaardigden 75 leden). Het Noordelijke deel
van Australia is tropisch, het overige gematigd ; or komen veelvuldige tijden van
droogte voor. Hoofdbedrijven zijn landbouw
nijverheid en veeteelt, vooral schapen. Verder
brengt hot land voort : goud, zilver, granen,
ijzer, steenkool, vleesch, huiden on tjalk.
Bij de ontdekking van Australia hebben niet
weinig de Hollanders bijgedragen.
In 1606 ontdekte Willem Janszoon het
vaste land van Australia en ook nog vele
namen duidden er op, dat de Hollanders tot
de eerste betreders van Australia behoorden.
De voornaamste steden zijn Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane enz.
Auteur, (Fr.) schrijver, bewerker.
Auteursrecht, het recht, dat de schrijver
over de door hem geschreven werken heeft.
Authentiek, (Fr.) echt, geloofwaardig.
Autobiographie,
(Gri.) levensbeschrijving
van zichzelf.
Autocratie, (Gri.) alleenheerschappij, zelfheerschappij, zelfbeheersching.
Auto-da-Fe, (geloofsdaad), de, tot 1781 bestaan gebleven gewoonte om, meestal op
feestdagen, het vonnis voor te lezen op
openbare pleinen, van ,de slachtoffers der
inquisitie en het bekrachtigen door de
wereldlijke macht en tevens het dadelijk
daarop volgend uitvoeren v/h. vonnis, hetwelk meestal den doodstraf was. Gewoonten
in Spanje en Portugal.
Autodidact, (Gri.) self geleerde ; hij the door
zelfonderricht, zielt tot jets bekwaa,md heeft,
Automaat, (Gri.) zelfbeweger ; een instrument of voorwerp, pop of doos, hetwelk
door een ongezien mechanisms in beweging
wordt gebracht, (fig.) willoos mensch.
Autornobiel,
voertuig door automatische
kracht in beweging gebracht, meestal door

heen Nieuw-Holland), Tasmania, Nieuw
Zeeland en de eilanden van Oceania, to zamen 8,960,000 KM2 , met ongev. 6 mill. inwoners. Het vaste land is een plateau, met
in 't midden 2 zandwoestenijen en in 't Z.-O.
de Australische Alpen, waarvan de hoogste
berg is : Mount Clarke (2213 M). De bevolking is voor 't grootste gedeelte nog onbeschaafd en leeft nornadisch, het vormt een
eigen stam, Austraalnegers genoemd. Het
grootste gedeelte van Australia behoort aan
Engeland, o. a. Nieuw-Z.-Wales, Victoria,
Queensland, Zuid on West AustraliO en ook
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benzine, die droppelsgewijze ontploft, welke
kracht eon zuiger in een motor wegduwt.
Autorisatle, (Fr.) bekrachtiging, goedkeuring, volmacht, bevolmachtiging.
bekrachtigen, goedkeuren,
Autoriseeren,
volmachtigen.
gezaghebbende, invloedhebA utoriteit,
bende.
zelfhypnose, inbeelding,
Autosuggestle,
het zich zelf onder invloed brengen, door
inbeeldingen.
Autotypie, de bewerking der drukplaat,
langs photografischen weg.
Autriche, Fransche naam voor Oostenrijk.
Aux-Cayes, of Les Cayes, stad, Haiti,
30,000 inw.
Auxerre, stad in Fr. dep. Yonne, 19,000
inwoners.
Ava, of Awa, hoofdst. v/h voormalig rijk
Birma, in Noord-Indie, is thans vervallen.
Avanceeren, vooruitgaan, vorderen.
Avancement, bevordering, opklimming.
Avaren, Tartaarsche volksstam in de 6e
eeuw, door Karel den Groote in 796 overwonnen en daarna geheel verdwenen.
Avellaneda, (Nicolas) Argentijnsch staatsman, 1836/85, 1874/80 pres. van Argentinie.
Avellino, It. prov., 3637 KM 2 ., 421,000
inw., hoofdstad met dien naam, 23,000 inw.,
a/d. Monte Bergine (klooster), hazelnotenhandel.
Ave Maria, (Lat.) zij gegroet Maria, groet
v/d. engel Gabriel aan Maria, bij de verkondiging van de geboorte van Jezus. (zie Lucas
I : 28). Gebed van de Katholieken, aanvangende met de woorden van bovengenoemden
engel. Zeer vele melodien zijn op dit gebed
gemaakt.
Aventijnsche heuvel, een der 7 heuvelen
van Rome.
Avenue, (Fr.) weg ; zeer breede straat met
aan beide zijden boomen ; zeer groote laan.
A venturiers,
oorspronkelijk kooplieden,

die met geleend geld in vreemde landen
hun geluk gingen beproeven ; (ook) zeeroovers, vrijbuiters.
Averij, schade aan schepen of lading. De
averij, dat is de schade of onkosten aan de
lading van een schip onderweg gekregen of
gemaakt, wordt meestal door een verzekering gedekt, ook de schade door schepen
zelf geleden of toegebracht. Hieromtrent
bestaan thans over de geheele wereld, ongeveer gelijkluidende wetten.
Aversa, stad in It. prov. Caserta, in 1030
vestigden zich hier de Noormannen, thans
23,200 inwoners.
A viateur, bestuurder van een vliegmachine.
Avigliano,
stad in It. prov. Potenza,

18,500 inw.
Avignon, hoofdst. v/h Fr. dep. Vaucluse,
47,000 inw. ; handel, industrie. Is het oude
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GEZ1CHT OP AVIGNON.

Avenio, 1309/77 residentie der pausen, 1797
aan Frankrijk.
Avila, prov. van Spanje, 7882 KM 2 .,
200,500 inw., hoofdst. met dien naam,
11,000 inw.
Aviles, Spaansche kuststad aan den Atlantischen Oce3an, prov. Oviedo, 12,000 inw.
Avogadro, (Amedeo, graaf A, di Quaregna
e Ceretto) It. scheikundige, 1776/1856, deze
vond, dat alle gassers bij gelijken druk, in
een gelijke volume en bij gelijken temperatuur, evenveel moleculen bevatten. Deze
wet naar hem genoemd, werd langen tijd
ontkend, maar is nu stellig aangenomen.
Avondmaai, sacrement des altaars ; een
instelling in de Christelijke kerk, ter herinnering aan hot avondmaal, teen Jezus met
zijn discipelen, den avond voor zijn kruisiging het avondmaal gebruikte. Op dezen
avond sprak Jezus : „Doet dit ter mijne ge-

dachtenis" en op het brood wijzend „dit is
mijn lichaam" en op den wijn „dit is mijn
bloed". Aan de tegenwoordige avondmaaltijden ter kerke, wordt dan ook niets dan
brood en wijn genuttigd, ter symboliseering
van het aannemen van het lijden van Jezus.
Avonturiers, zie Aventuriers.
Awakumovic, (Johan) Servisch staatsman,
geb. 1841, 1903 minister-president.
Awaren, een onafhankelijke volksstam in
het Noordelijke deel van den Kaukasus. Zij
levers in het gebergte en onderhouden zich
door de jacht, hun aantal is niet juist bekend ; 25,000 koppen is het meest voorkomende getal, hoewel men ook spreekt van
39,000 en zelfs van 580,000.
A xioma, vaststaande waarheid, onomstootelijke grondslag, die ecliter niet door redoneering to bewijzen is.
Axminster, Eng. stad in Devonshire, 4000
inw., beroemd um zijn tapijtfabrieken.
Ayr, (Ayrshire) graafschap in Schotland,
2975 KM. 2 , 254,000 inw., hoofdst. met dien
naam aan de rnonding v/d. rivier de Ayr,
23,000 inw.
Ayscue, (George), Eng. admiraal, screed
1652 tegen de Ruyter.
Aywalio, gem., Belg. prov. Luik, 5000
inw. ; industrie.
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Azalea, een heestersoort, komt op de Alpen
veel voor, brengt veel honing voort.

AZALEA.

Azu

opium, rijst, zijde, tabak, tin enz. spoorweglijnen te zamen 71,400 KM.
De bevolking verdeelt men in 6 groepen :
de Indogermanen, Semiten, Maleiers, Mongolen, Dravidas en Papua's, deze zijn echter weer in vele stammen verdeeld, die elk
hun eigenaardigheden en gewoonten hebben. Vele stammen zijn echter nog onbeschaafd. Geloof is in het 0. en Z. deel :
Brahmisme, Boeddhisme en de leer van.
Konfucius, in het W. deel Mohammedanisme, en in 't N. deel, Gri. Katholiek. Op
vele plaatsen nog heidensch. Zelfstanidige
rijken van Azie zijn.: Perzie, China,
Japan, Afghanistan, Siam, verder heeft
Eng., Frankrijk, Rusland, Port., Ver.-Staten, Tur., Duitschl. er bezittingen en ook
Ned. 1,916,000 KM. 2 , 38 mill. inw.

Azerbeidsjan, (Aderbeidsjan), prov. in
Perzie, oppervl. 104,840 KM. 2 , 12 mill. inw.
Azijn, vloeistof, bestaande uit azijnzuur,
Azle, het grootste werelddeel met de dicht- sterk verdund met water ; wordt verkregen
ste bevolking ; is buiten de pooleilanden door droge distillatie of oxydatie van al44,288,702 KM. 2 groot, met 821 mill. inw. cohol, b.v. wijnazijn, bierazijn, men heeft
Wordt begrensd ten N., Noordelijke IJszee, echter ook vruchtenazijn.
W., Europa en Afrika, Z., Indischen Oceaan,
Azijnmoer, schimmelplantje, bevindt zich
0., Grooten Oceaan. Het land is voor 't groot- in gistende stoffen en bewerkt de omzetting
ste gedeelte hoogland, met in 't midden on- van alcohol in azijnzuur.
geveer beginnend, Siberisch laagland. De
Canar, prov., Ecuador, 64,000
Azogues
voornaamste gebergten zijn Himalaya, Ka- inwoners.
rakorum, Pamir. Fioogste top, Mont-Everest
Azoren, Portug.-Afrikaansche eilanden(8840 M.). Het land is riik aan rivieren, groep in den Atlantischen Oceaan, bestaande
de voornaamste zijn : Ob, Jenessei,, Lena, uit 9 eilanden : Santa -Miguel, Santa Maria,
naar het N. stroomend, Amoer, Hoangho Pico, San Jorge, Fayal, Graciosa, Flores,
en Jangtse-Kiang, naar het 0. stroomend, Corvo en Terceira net de hoofdst. Angra,
de Mekhong, Menam, Saloeen, Irawadi, te zamen 2388 KM 2 ., 256,000 inw.
Azteken, de, in de 13e eeuw binnengevalBrahmapoetra, Ganges, Indus, Euphraat
en Tigris, naar het Z. stroomend en de naar len volksstam in Mexico, offerde, volgens
het W. stroomend zijn niet zeer van belang. opgave, uit godsdienstig oogpunt jaarlijks
Het klimaat is voor deel gematigd, Siberie, 20,000 menschen. De nakomelingen zijn thans
het N. deel koud en het Zuidelijk, met de echter haast uitgestorven en worden als bijdrie schiereilanden, warm en tropisch. Onge- zonderheden tentoon gesteld.
veer alle planters en boomen komen er voor,
Azuay, prov. Ecuador, 29,300 KM 2 .,
als ook dieren, waarvan nog vele wilde. 180,000 inw., hoofdst. Cuenca.
Handelspraducten zijn, katoen, diamanten
Amur, schoone blauwe kleur, symbolische
en ed,elgesteenten, granen, hout, koffie, voorstelling van rechtvaardigheid.

B, tweede letter van het Alphabet en earc3te, medeklinker. B

versyhillende
teekenissen ; bij de muziek b.v. wanneer een
toon
noot veriaagd worth); in de wiskunde is B een bekende grootheid.
Baadje, of baaitje, 0.-Indisch kleedingstuk, ook het blauwe herd, hetwelk. door
de Ned. naatrozen gedragen wordt, is daarnaar genoemd.
Baal, inham van de zee in het land;
(2) een wollen stof, gelijkende op molton.
(3) een fijn gesneden soort tabak, komt
hoogstwaarschijnlijk van Bahiatabak.
Baak, teeken in rivier, nicer of zee om een

priesters snedet1
cyntvaTzeil.

dThnsten. %-(1.11 hem

BAdr,

Baanderheer, titel voor edelman, die met
zijn strijdknechten in het keizerlijke of koninklijke leger, onder eigen barrier mocht
ten strijde trekken (Banierheer, Banjer).
Baar, vervoermiddel voor zieken, (2) golf,

(3) staaf metaal.
Baarderadeel, gem., Friesland, 5854 inw.

(Uterus), lichaamsdeel der
vrouw, gelegen achter de schede, neemt het
ei op, voedt het na de bevruchting en drijft
de voldragen vrucht uit.
Baarn, gem. Utrecht, 14 uur van AmersBaarmoeder,

BAAK•

ondiepe plaats aan to geven, opdat schippers deze plaatsen kunnen ontwijken.

Baal (papier) = 10 riem.
Baal, (Bel of Beens, ook wel Moloch) de

voornaamste mannelijke god der Phoeniciers
en Babyloniers ; bloedige offeranden, waaronder kinderen moesten dezen god behagen, de

foort, 8847 inw.; zeer schoon gelegen, met

veel buitenplaatsen en het koninklijk slot
Soestdijk.
Baars, zeer bekende visschsoort met stekels als verdedigingswerktuigen, kleur groen-
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Bac

v. Chr. prov. van Assyria, 625 maakte Nabopolassar zich onafhankelijk en overmeesterde het Assyrische rijk, zijn zoon Nebukadnesar, 604/561, veroverde Egypte, Phoenicia en Juda, (Babylonische gevangenschap) in 538 v. Chr., viel het rijk echter
in handen der Perzen, daarna der Macedoniers en Rom. en Arabieren, sedert 1638 in
Turksch bezit. De priesters uit Babylonia
zijn bekend als goede sterren- en geneeskundigen, zij waren alien zeer geleerd.

achtig met roode vinnen, komen in zee en
in zoet water voor, vele soorten.
Baas, hoofd, gezagvoerder, werkgever.
Babar eilanden, eilandengroep, residentie
Amboina, Ned..-India.
Babel, zie Babylon, (fig.) een zedenbederBabylonische gevangenschap, heeten de
vende stad.
jaren na de verwoesting van Jeruzalem en
(Tranenpoort), 33 K.M. tijdens de heerschappij van Nebukadnezar
Bab el Mandek,
breede zeeengte, tusschen Arabia en Afrika, over de Joden. Deze werden naar Babel ververbindt de Roode Zee met de golf van voerd en mochten later met verlof van
Aden, deze straat wordt steeds smaller.
Koning Cyrus weer terugkeeren, zij werden
Babelsberg, koninklijk slot bij Potsdam.
aangevoerd door Zerubabel, de tijd is ongeBabeuf, (Francois Noel) Fr. communist, veer 588/36 v. Chr. Zie Joden.
agitator tijdens de Fransche revolutie,
(2) Ook de tijd, dat de Pausen hun zetel
schrijver in de „Le Tribun du Peuple", (de to Avignon hadden, 1309/77, wordt zoo gevolkstri bune) geb . 1764, geguillotineerd noemd.
24/5 1797, beschuldigd als hoofdaanlegger
Baccarat, een soort hazardspel.
der samenzwering tegen. het Directoir.
Baccarini, (Alfredo) It. staatsman, 1828/
Babi, geheime, Mohammedaansche secte in 90, 78/83 minister van Arbeid.
Perzia, sedert 1840 bloedig vervolgd.
Bacchus, (Gri. Dionysus), door de Rom.
Babiche, of Bichon, klein, ruigharig schoot- Liber genaamd, de god v/d. wijn en het
bandelooze leven, soon van Zeus. Ter eere
hondj e
Babinet, (Jacques) Fr. sterrenkundige, van hem werden zeer vele feesten gegeven,
1794/1872, uitvinder van instrumenten, Bacchanalien geheeten. (zie Dionysus).
Bach, muziekkunstenaarsfamilie, (Hans)
schrijver.
Babirussa, hertzwijn, heeft zeer groote do eerste die muziek leerde in de familic,
-

-

-

slagtanden op Celebes, Alolukk-en.
Baboe, (babu) Indische of Maleische kindermeid.
Babuyan eilanden,
Spaansche eilandengroep, 0.-Azie, Noordelijk van Luzon, 402
KM. 2 , 2000 inw.
Baby, (Eng.), kind, klein kind, schoot-

was zoogenaamd speelman, gest. 1626.
(2) (Abros), vioolspeler, zoon v/d. voorgaande, gest. 1695.
(3) (Johann Sebastiaan), geb. 1685, werd
hofmusicus te Weimar, 1723 muziek-diree-

kind.

Babylon, (Babel) sterke vestingstad van
Babylonie, een der oudste en schoonste steden van de oude wereld, ligt sedert duizenden jaren in puin. Was gebouwd aan de
beide oevers van de Eufraat of Euphraat
'ten had, volgens de geschiedenis, 2 mill. inw.
De I. -Ones worden thans dikwiils bezocht,
Het tegenwoordige Hillah ligt er dichtbij,
en 16 uur gaans ligt thans Bagdad. De stad
viel in 538 voor Chr. in handen der Perzen
en kwam toen in verval. Sedert 1899 is men
aan 't opgraven. De naam beteekent : poort
van Bel. (zie Baal) en ook ter eere van tour to Leipzig, hij schreef veel kerkmuziek,
dozen, moet de zooveel besproken en ook in uitgegeven door de Bachvereeniging te Leipden bijbel (Gen. IX : 1-9) genoemde toren zig, gest. 27/7, 1750, was to voren blind gewarden.
van Babel gebouwd zijn.
Babylonie, het in den bijbel: Babel en
(4) (Wilhelm Friedrich) zoon v/d. vGcrSinear, ook Chaldaea genoemd rijk, aan den gaande, 1710/84, woonde te Halle, Hallesche
benedenloop der Eupheraat en het Tigris- B. genaamd.
gebied in Voor-Azie, thans Irak-Arabi. De
(5) (Karl Phill. Emanuel) zoon v/d. onder
stichting van het rijk wordt toegeschreven num. 3 genoemde, 1714/88, Hamburgsche B.
.aan Sargon, 3800 jaar v. Chr. en werd 745 genaamd.
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(6) (Johann Christoph Fried.) zoon v/d.
onder num. 3 genoemde, 1732/95, Biickenburgsche B. genoemd.
(7) (Johann Christian) zoon v/d. wide'
num. 3 genoemde, 1735/82, Engelsche B. genoemd, stierf to Londen.
on(8) (Wilh. Friedr. Ernst), zoon v
der num. 6 genoemde, 1759/1845, kapelmeester to Berlin.
Bach, (Alexander, Freiherr von) Oostenrijksche staatsman, 1813/93, een der leiders
der revolutie van 1848, 48/49 minister.
Bacil (Bacillus) diertje of plantje, behoorende tot de splijtzwammen, eencellig, voor
het bloote oog onzichtbaar, komen gekleurd
of ,kleurloos -voor, vermenigvukligen zich
onbegrijpelijk snel en komen bij duizenden,
never ontelbaren voor in vaste en vloeibare
stoffen en veroorzaken gisting en bederf, in

BACTERliN.

BAC1LLEN.

bet mensebelijk organisme besmettelijke ziekten als typhus, tering enz. Men kent reeds

de tuberkel-, typhus-, diphtheriebacil en nog
vele andere, zeer schadelijke bacillen of bacterien. Zij zijn de kleinste, maar de gevaarlijkste parasieten.
Bacolod, stad op Luzon, Philippijnen,
14,000 inw.
Bacon, Eng. geleerde, Franciskaner monnik, 1214/1294, bestudeerde vele wetenschappen, en ging in vele dingen Newton
en Galilei voor, men noemde hem doctor mirabilis. Hij werd echter beschuldigd van
tooverij en gevangen genomen. Door paus
Clemens IV weer vrij gelaten doch spoedig
weer vervolgd en daarna weder 10 jaar gev angen gezet, ziekelijk en op leeftijd werd
hij weer vrij gelaten. Stierf spoedig daarop.
Bacs Bodrog, komitant, Hong., tusschen
Donau en Theiss, 11,100 KM. 2 , 717,000 inw.,
-

hoofdst. Zombor.

Badachsjan,
bergland in W.-Turkestan,
met ongev. 100,000 inw., hoofdst. Rustak of
Faizabad ; prod. : ijzer, zout.
Badajoz, prov. , Spaansch Estremadura,
21,894 KM. 2 , 520,250 inw., met hoofdst.
met dien naam, a. d. Guadiana, 31,000 inw.,
6/4 1812 ingenomen door Wellington.
Badalona, havenst., Spaansche prov. Barcelona, 19,500 inw.
Baden, groothertogdom in het Z.W. van
Deutschland, tusschen den Rijn, Hessen,
Beieren, Wiirtenburg, Hohenzollern, Bodenzee en Zwitserland. Oppervl. 15,081
KM', 2,011,000 inw., waarvan 606 Kath.
op 1000 inw, Het land is een heuvelland,
met slechts 15 % vlaklana, de hoogste bergen zijn : Belchen, Veldberg 1494 M. hoog,
Keizerstoel, Kandel, verder het Schwarzwald en Odenwald. Groote rivieren : Donau, Rijn, Neckar, Main. Prod. : bier, granen, wollen stoffen, vlas, hout, aardappelen,
machinerieen, ooft, zout, tabak, vee, textielwaren en delfstoffen ; veel industrie
aardewerk en glas enz. Voornaamste ste(len: Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Pforzheim, Heidelberg, hoofdst. Karlsruhe. Regeering, constitutioneele monarchic, erfelijk in
de mannelijke linie van het huis Baden,
sedert 5/9 1856, Groothertog Friedrich, koninklijke hoogheid, Eerste en Tweede Kamer, 3 leden in den Duitschen bondsraad en
14 in den Duitschen. rijksdag. Het land is
in vier districten verdeeld : Konstanz, Freiburg, Karlsruhe en Mannheim, staats- en
particuliere spoorwegen, ongeveer 1600
K.M.
Het land was vroeger een deel van het rijk

der Alemannen en kwam daarmede onder
het juk der Franschen. Hermann I, tweede
zoon van Berthold, gest. 1074, wordt aangewezen als de stamvader van het huis Zahringers, hetwelk heden nog in Baden regeert.
Het land werd eenige malen verdeeld, het
eene deel heette Baden-Baden, het andere
Baden-Durlach, maar steeds werd het ook
weer vereenigd, in 1818 word het land een

constitutie. In 1848/49 in opstand. Door
hulp van Pruisen onderdrukt, 1856 hertog
Friedrich op den troon, 15 Nov. 1871 sloot
Baden zich bij de Duitsche bonden aan,
waarbij het de 5e bondsstaat is. In 1904 zijn
de grondwetten herzien.
Baden, district in Neder-Oostenrijk met

Bacterien, algemeene naam voor splijtzwammen of bacillen (zie ald.)
Bacteriologie, leer der bacterien, leer der
bestrijding der bacterien.
lioofdst. Baden bij Weenen, 12,500 inw. ;
Bactrie, (Bactriana), voormalig land, tus- zwavelbaden.
schen den hoogen Paropamisus, de rivier
Baden Baden, stad in Baden, in het
Oxus en den Indischen Kaukasus. 225 v. Chr. Schwarzwald, 16,000 inw. ; beroemde badontstond een zelfstandig rijk onder Diodo- plaats, met 20 zoutbronnen, oud en nieuw
tus, met hoofdst. Bactra, het middelpunt slot, jaarl. 60.000 badgasten, zomerverblijf
van beschaving en handel, bleef bestaan van den Groothertog.
tot 90 v. Chr., werd Coen een deel vfh.
Baden', (Kasimir Felix, graaf) OostenIndo-Scytische rijk.
rijksche staatsman, geb. 1846 ; 95/97 minister-
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Mohammedaansche negerrijk,
Bagirmi,
president, grondlegger der in 99 opgeheven
Centr.-Afrika,
Tschad-meer, 183,000
taalverordening.
Baden Powell, (Robert Stephenson Smyth) KM 2 ., 4- mill. inw.
Bagnacavallo, stad in It. prov. Ravenna,
Eng. overste, verdediger van Mafeking bij
den Engelsch-Transvaalschen oorlog, geb. 1.5,200 inw.
Bagno, Fransche strafgevangenis, sedert
1857.
Badia y Lablich, (Domingo) Spaansch rei- lang opgeheven.
ziger en onderzoeker en schrijver, 1766/1818,
Bagno a Ripoli, gem., It. prov. Florence,
gaf zich als Ali-Bey-el-Abassi uit en als af- 26,000 inw.
Bahama eilanden,
(Spaansch Lucayos),
stammeling van den profeet, op deze wijze
Eng. eilandengroep bij West-Indie 14,000
reisde hij Afrika en Azle door.
Badoeng, rijkje met zelfbestuur in N.-Ind. KM. 2 , 55,000 inw., grootste
BahaBadrinath, berg in het Himalayagebergte, ma, belangrijkste is Nieuw-Province, met
6980 M. hoog, Wisjnoe-tempel, bedevaarts- de hoofdst. Nassau.
°ord.
Bahawalpoer, (of Bhawulpur) Eng. vasalBaedeker, (Carl) boekhandelaar en samen- staat in Eng.-Indie, 40,000 KM. 2 , 650,000
'steller van vele reisgidsen, 1801/59, opgevolgd inw., hoofdst. met dien naam, 19,000 inw.
door zijn zoon Ernst, deze stierf echter spoeBahia, kuststaat in Brazilie, 426,437 KM 2
, dig, 1861 ; thans bestaat de zaak in com- met 1,920,000 inw., hoofdst. Sao-Salvador-da
pagnie van verschillende broers, welke nog Bahia, 200,000 inw., tot 1808 hoofdst. van
steeds meer nieuwe reisgidsen doen verschij- Brazilie.
nen.
(2) een soort tabak uit de staat Bahia.
Baeien, volksstam, die Baela, een streek
'Uhler, (Louis Adriaan) Ned. doct. en pred.,
in de Sahara bewoont, leeft nomadisch, heeft geb. 1867, bekend om zijn godsdiensbige
eigenaardige gebruiken, ongev. 20.000 zielen. opvattingen, staande geheel buiten het teBaeza, stad, Spaansche prov. Jaen, 14,000 genwoordig Christendom ; voorvechter der
inw.
Ned. vredesbeweging, strijder voor het humaBaffin, (William) Eng. ontdekkingsreizi- nitaire-anarchisme.
, ger, 1584/1622.
Bahrain eilanden, (of Aval-eilanden) Eng.
Baffinsland, grootste eiland v. d. arcti- eilandengroep in de Perzische Golf, 600
schen Archipel, 606,000 K.M. 2 , Eng. bezit- KM. 2 , 70,000 inw.
ting, 1200 inw., Eskimo's.
Baikal meer, groot zoetwatermeer in Z.-O.
Bagagem, stad in Braz., prov. Minas-Ge- Siberie, gouvernement Irkoetsk, oppervl.
raes, 10,000 inw.
34,180 KM 2 .
Bagaikhand, Eng.-Ind. agentschap, Centr.
Baisse, (Fr.), het dalen der koersen van
Indie, 29,350 K.M. 2 , 1,738,000 inw.
beursartikelen.
Bagage, pakken, reispakken, koffers.
Baissier, (Fr.), iemand, die .bij lage koerBagamoyo, stad in Duitsch-O.-Afrika te- sen koopt (a la baisse), speculeerendo op
genover Zanzibar, 15,000 inw.
koersverhooging ; iemand, die op de beurs
Bagatel, (Fr.), klein, kleinigheid, niet de door verlaging der koersen het meest -vermoeite waard.
dient.
Bagdad, (stad des heils) hoofdst., 145,000
Baja, stad in Hong., komitaat Bacsinw., v. h. Aziatisch Turksch vilajet met Bodrog, 20,500 inw.
dien naam, 141,300 K.M 2 ., 850,000 inw. ; inBaja California, territorium in Mexico,
dustrie, handel,
scheepvaart, de grootste 151,000 KM 2 .
stad der Mohammedanen, residentie 763/1258
Bajazet I, Sultan der Osmanen, 1389/1402.
der Kaliffen, sedert 1638 Turksch bezit.
II. Sultan der Osmanen, 1481/1512.
-

-

-

-

-

-

-

Bagelen, residentie, midd.-Java, 3430
Bajonet, steekwapen om op het geweer
K.M2 ., 1,440,000 inw., 5 afdeelingen ; prod. : te plaatsen.
rijst, koffie, suiker, indigo, tabak enz.
Bakau, stad in Rumenie, 16.000 inw.
Baggeren, het door middel van machines,
Bakboord, linkerzijde van een schip, als
extra tdaarvoor gemaakt, of van een stok men naar den kop ziet.
met zak er aan verbonden, uitgraven of
Bakhuis Roozeboom, (W. H.) Ned. Prof.
uitdiepen van grachten of vaarten. Ook in de scheikunde, 1854/1907.
wel het laopen in modder wordt zoo geBakkeleien, (Maleisch Bakkelajoe) plukhanoemd.
ren, vechte73.
Baggerturf, turf, gemaakt v/h veen, dat
Bakker (Meeuwes Meinaerts), gest. 1690,
door middel van baggeren verkregen is, is vond de lichters uit, die men aan een schip
de bekende kleine, harde turf. Ook wel bag- verbindt om het over ondiepe plaatsen te
gelaarturf. brengen.
Bagheria, stad, It. prov. Palermo, 18,300
(2) (Jan de), Pistorius, pastoor to St.
inw.
Jacobswoude, was de eerste Ned. aanhanger
-
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van Luther, 15/9 1525 te Den Haag verbrand.
Balduin, 5 koningen van Jeruzalem, I,
Bakoe, Russ. gouvernemf. ,nt, Kaukasie, 1100/1118, II, kleinzoon v. d. voorgaande,
39,306 K.M. 2 , met ruim 1 mill. inw., hoofd- 1118/31, onder hem ontstond de orde der
plaats met dien naam, 115,000 inw. ; petro- Tempelieren, III, 1143/62, IV, 1173/85, V, zoon
leum-industrie. v. d. voorgaande, stierf 1186 op 8-jarigen
Bakterien, zie Bacil.
leeftijd.
(Michael) Russisch anarchist,
Bakunin,
Balearen, Spaansche eilandengroep in de
geb. 1814 te Torsjok, behoorend tot een rijke Midd. Zee, kust van Spanje, oppervl. 5014
familie, werd te Petersburg officier, doch pro- K.M. 2 , 311.650 inw., hoofdst. Palma.
pageerde later overal het anarchisme en werd
Balein, baarden der walvisschen, veerdaarom van stad tot stad, van land tot land krachtige, hoornachtige stof.
verjaagd. Hij ijverde voor een Europeesch
Balen, (Christiaan Leendert van) geb.
Slavenrijk, werd in 1849 gevangen genomen 1857. Journalist, hoofdredacteur van veren door Duitschland in 1850 ter dood veroor- schillende couranten.
deeld, maar aan Oostenrijk uitgeleverd, ook
(2) (Johan Hendrik van) Ned. schrijver
daar ter dood veroordeeld en aan Rus- van jongensboeken, geb. 1851 te Kralingen.
land uitgeleverd en naar Siberia verbanBalfour, (Arthur James) Eng. staatsman,
nen ; hij moist echter over Japan, California, geb. 1848, 1886 staatssecretaris van SchotPanama en New-York, Londen to bereiken. land, 1887 voor Ierland, 1891 le lord der
Hier hielp hij de „Alliance de la demo- schatkist en president van het parlement,
cratie socialists" stichten (zie ald.), schreef 1902/6 minister-president.
tallooze brochures, gest. 3/7 1876 to Bern.
(2) (Gerald William) Eng. staatsman en
Bakvisch, naam voor jongemeisjes van schrijver, geb. 1853, 1/11 1900 minister van
15/18 jaar, misschien getioemd naar de envoi- handel.
wassen visch, die de visschers over boord
Bali, een der kleine Soenda-eilanden bij
werpen.
Java, Ned.-India, 5808 K.M. 2 , 715,000 inw.,
Balakowa, stad in Russ. gouvernement het land is bergachtig en vulkanisch, bevolSamara, 16.000 inw.
king Brahmanen en Boeddhisten, prod. : rijst,
Balans,
evenwicht, weegtoestel, verslag mals, katoen, koffie, tabak, indigo ; de hitte
van den stand der boeken van een zaak of i s ei. SOITIS voor Europeanen ondragelijk ;
handel.
vruchtbaar land, wordt door inlandsche vorBalasor, stad in Eng. India, Bengalen, sten geregeerd, vele expedities waren noodig
21.000 inw.
tot erkenning van het Nederlandsche gezag.
boomsoort in Suriname, levert
Balata,
(2) Zeestraat tusschen Bali en Java.
gutta-percha.
Bali Badong, een koninkrijkje op den Z.Balayan, stad op eiland Luzon, Philippij- hoek van Bali, net hoofdpl. v. d. Damn ;
nen, 25.000 inw.
handel, veel rijst.
Balchasjmeer, meer in Russ. Centr.-Azie,
Balie, afgesloten of omheinde ruimte in de
oppervl. 18.500 K11. 2
rechtzaal.
Baldakijn, troonhemel.
Balistraat, zie Bali (2).
Baljuw, (vroeger) magistraat, rechter.
Balkan, een uitgestrekte bergketen in Turkije, tusschen Bulgarije en Rumelie, ongev.
500 K.M. lang, hoogste top Gumruktsjal
(2374 M.) ; hierna genoemd, de Balkanstaten

en schiereiland.

Balkan-schiereiland, naam voor het Oostelijkste groote Europeesche schiereiland, bespoeld door Adriatische Zee, Jonische Zee,

Middell. Zee, Egelsche Zee, Hellespont, Zee
van Marmora en Zwarte Zee, is ongev.
BALDAK1JN.
474.000 K.M. 2 , bevolking 15 a 16 mill.
Balkanstaten, rijken, gelegen op het B.Bal-champetre, landelijk bal, bal in de schiereiland Turkije, Griekenland, Servie,
open lucht.
Montenegro, Bulgarije, Dalmatia, Herzegowina
Balder, volgens de sage de 2e zoon van en Bosnia, thans onder Oostenrijk (zie aid.)
Balkon, een uitbouw aan een bovenverOdin en Frigga, was de god van het licht,
van al wat schoon is en van den zomer ; werd dieping, waardoor men in de openlucht kan
vermoord.
treden, vaak verward met serre of waranda,
Baldrik, bisschop van Utrecht, 918/77,
(2) Voor- of achter-staanplaatsen van een
verdreef de Noormannen, herbouwde de St. tramwagen, waarop voerman en conducteur
Maartenskerk.
een plaats hebben.
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(3) Overbouw van een groote zaal, waarop
weer vele menschen kunnen plaatsnemen.
Ballade, (It.) eigenlijk : danslied, kort lyrisch gedicht, b.v. van Goethe, Schiller
enz.
Ballarat, stad in Eng.-Australische bondsstaat Victoria, 51.250 inw., goudvelden.
Ballast, noodwendige bevrachting van een
schip om het in evenwicht te houden, van
zand, steepen, ijzer, of zooals den laatsten
tijd van water ; ook de bevrachting van een
luchtballon, om den ballon te doen stijgen,
BALZAC.
door uitstorting van deze.
Bamkerg,
stad
in
Beieren, regeeringsdisBallestrem, (Fr. Xaver, graaf van) Duitsch
staatsman, geb. 1834, 1898 president van den trict Oberfranken a. h. Ludwigskanaal,
42,000 inw. ; fabrieken, handel, 1007 bisdom,
Duitschen Rijksdag.
Ballet, tooneeldans, tooneeldansgezelschap. 1817 aartsbisdom, 1208 Koning Philipp vermoord, Mei 1854 conferentie der Duitsche
Balletmeester, dansmeester, balmeester.
Ballia, stad in N.W.-Eng.-Indie, 16,400 middelstaten.
Bamboe, in de tropen groeiende houtsoort,
inw.
Ballon oaptif,
(Fr.) luchtballon aan een wel 30 soorten, eenige leveren touw, suiker enz.
kabel verbonden.
Ballotage, (Fr.) geheime stemming, (ook)
inleggeld voor vereeniging of cursus.
Balsem, algemeene naam voor olie met
geurige kruiden, tot het insmeren van haren
en huid.
Balsemen, een lijk bewerken met allerlei
middelen, zoodat het niet bederft, vroeger
algemeen.
Baithasar Cerards, moordenaar van Prins
BAMBOE.
Willem I, zoon van een Franschman en een
-

Ban, reeds zeer vroeg was dit woord en
Holl. moeder ; hij zag in den Prins de oorzaak van de rampen, door de Geuzen vol- deze straf bekend, reeds bij de oude Israevoerd en schoot den Prins op de trap lieten was dit een godsdienstig gebruik.
van zijn woning, den 10en Juli 1584 dood; Hij, die een daad tegenover de kerk had verzijn familie werd door Filips II in den adel- richt, die niet door boetedoening kon verstand verheven, maar in 1668 werd hun den schoond worden, werd in den ban gedaan,
adelbrief weder ontnomen. B. G. werd ge- dat is aan de goden geofferd. Is door de
marteld en daarna gevierendeeld.

Christelijke kerk ten deele overgenomen, hij

Baltimore, havenstad, 531,400 inw., in het die door den Paus in den ban gedaan wordt,

graaf Schap met dien naam, staat Maryland; wordt van de kerk afgesloten (buitengeslohandel en industrie, 7 en 8/2 1904 ver- ten) en vervallen verklaard van het hemelsch
geluk. Wij hebben nog het woord verbanschrikkelijke brand.
Baltistan, distr. in N.W. Caschmire, Eng. nen, is uitwijzen, terug sturen.
Banaal, oorspronkelijk Banjerachtig, BaIndie, 33.700 K.M. 2 , 110.350 inw., hoofdst.
nierheerachtig, thans alledaagsch, laag bij
Iscardo.
Balustrade, (Fr.) hekwerk, verschansing. den grond.
Banaan, op palmboomen gelijkende planten, brengen heerlijke vruchten voort (pi-

sang).

BALUSTRADE.

Balzac,
1799/1850.

(Honort3 de) Fr. romanschrijver,

an
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laagheid, gemeenheid.
Banjak-eilanden, groep van 50 eilanden,
(George) 1800/91, Amer. ge- gouvernement Sumatra's Westkust.
schiedschrijver, minister van Marine, gezant.
Baffler, vaandel, standaard.
Banda, districtstad in N.-W. Eng.-Indie,
22.600 inw.
Banda-eilanden, Ned.-Ind. eilandengroep,
Molukken, in de Banda Zee, 49 K.M. 2,
9300 inw.
Bandage, verband.
Banaliteit,
Bancroft,

BANIER.

Banjaluka,

0
BANDAUL.

Bandagist, vervaardiger van verbandmid-

hoofdpl. en vestingstad van
Bosnie, 13.600 inw.
Banjer, zie Banierheer, (Baanderheer).
Banjoeasin, rivier Sumatra.
Banjoe- I rang, rivier, Z.-kust Borneo.

Banjoemas, residentie, Midden-Java, 5562
K.M. 2 , 1.252.000 inw.
sank, ondiepte in zee of meer ; handels-instelling, die geld tegen een zekere rente

delen, breukbanden, buikbanden enz.
Banda zee, deel van den C-kr. Oceaan, tus- leent en weer uitleent, onder waarborg.
schen Molukken en Timor.
Banka, eiland tussehen Billiton en SumaBandelier, riem, sjerp.
tra, oppervl. 12.681 K.M. 2 , 93.600 inw. 3 beBandera W Wanda, tijdschrift in 1900 op- roeindo tinmijilen ; ebbenhout, rijst, peper,
gericht door J. E Tehupeiory (spoedig goud, ijzer; inwoners 7/3 Chineezen ; sedert
daarop gest.), politiek orgaan der loyale 1668 onder Nederlandsche bescherming.
Jong-Indiers en Jong-Chineezen ; geillus(2) Japansche stad op eiland Formosa,
treerd, uitgegeven in Amsterdam, artikelen 27.000 inw.
Maleisch en Roll.
Bankaanwijzing, schriftelijk order tot uitBandiet, verbannene, vagebond, roover.
betaling van een som gelds aan houder.
Bandjerrnasin,
residentie, Z.-O. Borneo,
Bankbiljetten, de door een bank uitgegeNed.-Indie, sedert 1862, 45.000 inw. ; ijzer, ven aanwijzingen op zichzelf. In Ned. is de
stofgoud, peper. Ned. Bank alleen bevoegd, dergelijke aan.wijBandjir, (Mal.) overstrooming, stortvloed. zingen af te geven ; deze biljetten zijn gangBandoeng, afd., residentie Preanger, 26.500 baar als betaalmiddel, daar het bedrag ten
inw.
alien tijde a. d. Ned. Bank aanwezig is;
Bandsjara,
Voor-Indisch nomadenvolk, voorheen gaf het Rijk ook biljetten uit,
766.000 zielen.
muntbiljetten, thans ingetrokken.
Banff,
graafschap, N.-Schotland, 1778
Banknoot, bankbiljet.
KM2 ., 64.000 inw., hoofdst. met dien naam,
Bankoera,
hoofdst. v/h distr. Bengalen,
7500 inw.
Eng.-Indie, 21.000 inw.
Bangaai, gebied, Ternate met eilanden,
Banket, aarden wal door soldaten opgewor0-1Kust van Celebes, wordt door een Radja pen ter dekking tegen vijandelijk vuur ;
bestuurd.
(ook) feestmaaltijd.
Bangala, Belg. station in den Congostaat.
Bankier, koopman of handelaar, die een bank
Bangalore, stad in den staat Mysore, Eng.- houdt ter beleening en uitleening van geld.
Indie, 159.000 inw., fabrieken, forten.
Bankroet, het niet meer in staat zijn van
Bangasso, sultanaat in Fr. Congo, oppervl. schulden to betalen, waarvoor dan alle be40.000 K.M. 2 , 120.000 inw.
zittingen van hem, die bankroet gaat, verRange, (Valerand Ragon de) Fr. officier, kocht worden, wanneer althans geen akkoord
geb. 1833, artillerie-ingenieur, uitvinder van aangenomen wordt en zoogenaamde insolvenhet
tegenwoordige Fransche geschut- tie volgt ; failliet is het meest gebruikte
systeem.
woord, bankbreuk heet het valschelijk fail-

Bangkok, hoofdst. van Siam, 600,000 inw., liet-slaan en is strafbaar bij de wet.
waarvan de helft Chineezen, aan de monBankroetier, bankroet geslagene ; meer beding der Menam, hoofdhandelsplaats van schuldiging voor hem, die bankbreuk heeft
Achter-Indie.
gepleegd.
Encyclopaedic 5.
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Barcelona, Spaansche prov., oppervl. 7690
Bank van leening, inrichting ten behoeve
van armen, waar zij op onderpand van een KM 2 , 1,500,000 inw., met hoofdst. aan de
stuk van niet veel waarde b.v. horloge, Middel. zee, met dien naam, 533,000 inw. ;
klok, kleederen enz. geld tegen een matige vesting, handel, industrie ; was tot 1137 een
rente kunnen leenen. Heet in 't Fransch graafschap, 1901/2, bloedige botsingen tus„Mont-de-piete", berg van liefde. schen arbeiders en politie. 1909, opstand.
(2) hoofdst. v/d Venezuelaanschen staat,
Bannerheer, banjer, zie baanheer.
(Hendricus Adrianus), Ned. Bermudez, 12,800 inw.
Banning,
Bardwan, divisie in prov. Bengalen, Eng.
schrijver, geb. 1818, medewerker van het
dagblad „De Tijd", laatst hoofdred. v/d India, 35,900 KM 2 , 7,800,000 inw., hoofdp.
met dien naam, 35,000 inw.
„Kath. Illustratie ' gest. 1909.
Barebone parlement, naam v/h door CromBantam, residentie afdeeling, Java, oppervl. 7326 KM 2 , 600,000 inw., hoofdst. Serang. well, Dec. 1653 samengestelde parlement,
(2) handelsplaats, Westkust van Java, in waar de Barebonen slechts het woord hadden.
Bantam.
Barebonen, een streng Puriteinsche secte,
Bantoes,
Z.-Afrikaansche volksstam ; tot
hen behooren de Kaffers, hebben een eigen die bijbelsche namen, als voornamen aannam.
taal.
Bareli, dist., afdeeling Rohilkhand, N.W.Banz, slot van hertog Karel Theodorus, in
Beieren, Ober-Franken a/d. Main, 1058/1802 Eng.-India, 4100 KM 2 , 1,400,000 inw., met
hoofdst. met dien naam, 131,000 inw.
Benedictijner abdij.
Banzai, Japansche groet.
Barendse (Jan), Jan de lapper genoemd,
Baobab, apenbroodboom.
diende als loodsrnan onder Tromp, nam het
Baptisten, Christelijke secte, verwerpt de bevel v/h. schip op zich, Coen de kapitein gekinderdoop en neemt uitsluitend volwasse- sneuveld was, in den eersten Eng. oorlog en
-

nen op ; vele sekten zijn hiernit weer ont- legde veel bekwaamheid a/d dag. Na den oorstaan ; de eerste gemeente in 1618 ongev. log ging hij weer naar Haarlem, zijn geopgericht ; tot hen behooren de Anabaptisten boorteplaats en oefende weer het schoenlapof wederdoopers. pen nit ; later sneuvelde hij als bevelhebber
Baracaldo, stad, Spaansche prov. Bilbao, op een schip in den 2en Eng. oorlog, nadat
hij zich met afgeschoten arm aan den mast
13,000 inw.
Barak, inrichting voor besmettelijke ziek- had laten binden.
Barents (Willem), Ned. zeevaarder en onttenlijders, klein, van licht materiaal gemaakt huisje of tent voor zieken of gewon- dekkingsreiziger, geb. te Terschelling, maakto eenige reizen naar Nova Zembla en overden.
Baranya, komitaat, Hongarije, tusschen winterde er met Heemskerk en de manschappen den winter van 1596/97. Hij stierf
Donau en Drau, 5133 K.M 2 ., 290,800 inw.
Barasat, stad in Eng. Bengalen, 11,800 op den terugtocht den 20sten Juni 1597.
inwoners.
Barentszee, deel v/d Noord-IJszee, tusschen
Barbaar, oorspronkelijk ieder, die niet tot Nova Zembla en Noorwegen.
de Grieken of Romeinen behoorde. Volgens
Barferusch, stad in Perz. prov. MasendePlato bestonden et- slechts Hellenen en Bar- ran, 55,000 inw.
baren ; thans onbeschaafd, ruw, ongevoelig
Bari, It. prov., oppervl. 5926 KM 2 , 827,700
mensch.
i nv., hoofdst. met dien naam, aan de Adria,
Barbados, Eng. eiland in de Kleine Antil- 77,500 inw.
len, 438 KM2 , 195,000 inw., koffie en suiker
(2) negervolk, 120,000 koppen, aan den
plantage's.
Witten Nijl.
Barbara, heilige, werd ongeveer 300 jaar
Bariah, staat in Bombay, Eng.-India, 2100
na Chr., door haar vader, een heiden, te Ni- KM 2 , 52,500 inw.
comedic, Kl.-Azie, onthoofd, hij werd echBariton, mannenstem tusschen tenor en
ter door den bliksem getroffen; herdenkdag bas.
4 Dec.
Bark, driemastschip, zonder raas a/d beBarbarisme, taalschennis, ruwheid, onmede- zaansmast.
doogendheid, geweldenarij.
Barka, (Barca) hoogvlakte, N.-O.-Afrika,
Barbarossa, IRoodbaard, bijnaam voor keiMiddell.-zee, oppervl. 500,000 KM 2 ,
zer Friedrich I van Duitschland.
305,000 inw.; oude naam, Kyrenaika, 1879
(2) bijnaam voor den gevreesden zeeroo- Turksch vilajet.
Barkas, schip, thans stoombarkas, om
ver lit de 16e eeuw, Horoek, stichter der
heerschappij der Turken, ook bijnaam voor schepelingen van of aan boord te brengen.
zijn brooder.
Baratta, It. stad, prov. Bari, 42,000 inw.
Barbier,
baarciknipper, scheerder, hearBarmen, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Dlisselciorf, gelegen ilh Wupperdal, 150,000
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inw. ; handel, fabrieken, electrische zweefbaan
over de Wupper.
Barmhartige broeders en zusters, nonnen
en monniken-orde tot leniging der ellende,
in 1540 gesticht.
Barnaul, district in Russ.-Siberisch gouvernement Tomsk, oppervl. 125,730 KM 2 ,
246,000 inw., met hoofdst. a/d Ob, 30,000
inw. ; goud en zilvermijnen.
Barneveld, gem., Geld., 9194 inw. ; 1482
sprong Jan van Schaffelaar hier v/d toren.
Barnsley, fabr.stad, graafschap York, Eng.,
40,000 inw.
Barnum, (Phinaeas Taylor), „Vader v/d
Humbug", 1810191, stichter van een Museum
in New-York.
Baroda, Eng. beschermstaat, Bombay, Eng.Indie, 21,000 KM 2 , 1,960,000 inw., hoofdst.
met dien naam, 104,000 inw
Barometer, (G ri.) , zwaartemeter, instr u-

Bas

Barranquila, havenplaats, Z.-Amerika, Columbia, a/d monding v/d Magdelena, 30,000
inw.
Barres, (Maurice) Fr. schrijver, 1862 geb.,
verdediger volkomen egoisme.
Barricade, straatversperring, verschansing,
sarnengesteld uit alles wat daartoe dienen
kan, worden meest opgeworpen door revolutionnairen bij straatgeveehten
Barriere, slagboom, of sluicing, hindernis.
Barriere verdrag, verdragen van 1709/13/
en 15, waarbij Nederl. vestingen mocht bouwen
in de Spaansche Nederlanden, door Joseph
II, 1781 opgeheven.
Barriere steden,
de grensvestingen van
Ned. bij het Barriere-verdrag toegestaan.
Barrique, wijnmaat in Bordeaux, 228 liter.
Barroe, zelfstandig rijkje a/d W.kust van
Celebes.
Barrow in Furness, havenstad a/d Iersche
zee, 57,600 inw.
Bars, komita at, N.-W.-Hong., oppervl.
2673 KM 2 , 165,200 inw.
Bart (Jean), Fr. zeeheld, 1651/1702, vocht
89/98 eenige malen tegen. Holland en Engeland, muntte zeer uit.
-

-

J. BART.

Bartholomeus,

BAROMETERS.

een der twaalf apostelen,

verkondigde in Arable en Armenie het evangelie, werd volgens de sage, gekruisigd, of
in Indie gemarteld of is verdronken en met
voile eer begraven, gedenkdag 24/8.
Bartholomeusnacht, of de Parijsche bloedbruiloft, heet de slachting onder de Hugenooten op 24 Aug. 1572 to Parijs. (Zie Hu-

meat, uitgevonden door Torricelli, 1643, tot
het meten v/d lucht of atmospheerdruk ; genooten.)
lucht drukt een kwikzuil, van 70/80 cM. hoog,
Bartjens, Ned. schoolmeester uit de 17e
in een luchtledige buis.
eeuw, eerst in Amsterdam, later in Zwolle,
Baron, oorspronkelijk een onmiddellijk on- maakte een rekenboek, waardoor wij nog
der den keizer staande edele, thans le klasse spreken van, volgens de rekening van
der minder adellijken, baronesse, vrouw vieen Bartjens.
baron.
Barton, (Sir Edmund), Australisch staatsBaronet, Eng. titel voor minder adellijken, man, geb. 1849, een der voorvechters en
1611 door Jacob I ingesteld.
woordvoerders voor de Australische CommonBarra, Mandingo-negerrijk, Eng. Senegam- wealth, werd hiervan Premier en minister
bia, W.-Afrika, aan de monding yid Gamble, van buitenl. zaken.
Bas, laagste mannenstem.
200,000 inw.
Basalt,
zwart vulkanisch gesteente, geBarracas,
voorstad van Buenos-Aires,

10,000 inw.

bruikt voor bouwmateriaal.

Bas
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Basament, onderstuk van een zuil of
standbeeld.
Baschkieren, mengeling van Finnen en
Turken. Deze volksstam bewoont het Middelen Zuider-Oeralgebergte ; 750,000 zielen, mohammedanen, spreken Turksch.
Bascule, brugbalans, zeker weegtoestel.

Bat

van een, meestal de vader, tot eon adellijk geslacht behoort.

Bastla, haven en vestingstad in Corsica,
22,000 inw., 1383 gesticht, tot 1791 hoofdst.
van Corsica.
Bastian, (Henry Charlton), Eng. Prof. to
Londen, geb. 1837, schrijver, schreef o.a.
„Het ontstaan van leven".
(2) (Adolf), Duitsch reiziger en ethno-

loog, 1826/1905. Reisde zeer veel, Prof. to
Berlin, vele geschriften.
Bastide (Jules), Fr. geschiedenisschrijver
en politicus, 1800/79, nam deel aan de samenzwering tegen de Bourbons.
Bastille, versterkt kasteel to Parijs, langen
tijd als staatsgevangenis gebruikt, zeer beBASCULE.

Basecle,

gem., Belg. prov. Henegouwen,

4700 inw.

Basement, zie basament.
Basel, zie Bazel.
Basiliek, koninklijk verblijf ; in Hellas en.
Rome, gebouw voor handelsverkeer en rechtspleging ; gebouw met zuilenrijen.
Basilius, Byzantijnsche keizer, 813 geb.,
regeerde 867/86, stamvader der Macedonische
dynastic.
(2) II, 976/1025, veroverde Bulgarije.
(3) de Heilige, (de Groote), geb. ongev.
330, bisschop van Cesarea, gest. 379, tegenstander van Arius, volgens zijn regels leven
monniken en nonnen. (Basilianer) zijn niet bij
de kerk aangesloten.
Basis, grondslag, grondvlakte, onderste
zijde.
Basken, (Baskoniers), oudste Europeesche
volksstam, aan beide zijden der W.-Pyren.een en aan de Golf van Biscaye. In Z.W.
Frankrijk nog 116,000 en in N.O. Spanje
ongev. 330,000 zielen. Zij handhaafden zich
tot 1839 en behielden hun rechten tot 1876.
Basra, hoofdst., 40,000 inw., in Aziatisch
Turksch vilajet met dien naam, 42,700 KM 2 ,
200,000 inw. ; uitvoer van dadels voor 15 mill.
gulden jaarlijks
Bassin, (Fr.), Bekken, waterkom, ruim
met water gevuld en ingericht tot baden of
zwemmen.
Bass straat, zeeengte tusschen Australisch
vasteland en Tasmanie, in 1797 door Bass
ontdekt.
Bast, Egyptische godin, de vruchtbaarheid
der zonnewarmte.
(2) buitenste laag om boom of plant, soms
geneeskrachtig, kinabast by.
Basta, genoeg, af, gedaan, uit.
Bastaard, in de dierenwereld, jongen of
nakomelingen van niet gelijksoortige ouders ;
scheldnaam voor een kind, geboren nit niet
door de wet in 't huwelijk verbonden ouders ;
ook wel kinderen, gesproten uit ouders waar-

rucht, 14/7 1789 door het yolk ingenomen en
verwoest.
Bastion, (Fr.), bolwerk, vesting.
Bastogne, stad in Belg., prov. Luxemburg,
4000 inw.
Bastonnadde, stokslagen-straf op rug of
voetzolen, in Turkije nog bestaande.
Basutoland, sedert 1868 Eng. kolonie in
Z.-Afrika, aan het brongebied v/d Oranjerivier en den Drakenberg, 31,490 KM 2 ,
250,000 inw., hoofdst. Maseru ; bewoners, de
bekende Basuto's, prod. : koren.
Bat, zilvermuntstuk in Siam en Birma,
(ook Tical geheeten), ongev. f 1.50.
Bataafsche republiek, zie Nederland.
Bataille, Fransche naam voor (oorlogs)
slag, veldslag, gevecht.
Bataillon, zie Bataljon.
Bataklanden, de nog onafhankelijke landen

Bau
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Bat

van Sumatra, bewoond door de Bataks, met
verschillende stammen, 150,000 zielen.
Batala, Eng. Indische stad, prov. Pandschab, 25,000 inw.
(Fr. Bataillon), afdeeling van
Bataljon,
soldaten te voet, voetvolk van 4 tot 6 cornpagnieen, ongev. 1000 man.
Batam, Ned. Indische eilandengroep, Zuidelijk van Malakka, 412 KM 2 , hoofdeiland
Riouw.
stad in residentie Pekalongan,
Batang,
Java, 21,500 inw.
Batangas, havenstad op Philippijnsch eil.
Luzon, 39,000 inw.
Batang Hari, riv. op Sumatra, mondt uit
in de Chineesche zee, loop 800 K.M.
Batang Taro, riv. op Sumatra, mondt uit
in den Indischen. Oceaan.
Bataven, zie Batavieren.
Batavia, hoofdst. van Ned.-Indie, gelegen
in de residentie Batavia, Noordkust van
Java, 6982 K.M. 2 , 1,268,000 inw., heeft ruim
115,600 inw. waarvan de meeste Chineezen ;
uitgebreiden handel en scheepvaart, haven
Tandjong-Priok ; bestaat uit oude en nieuwe
stad, de oude wordt door de inlanders en
Chineezen bewoond, de nieuwe door meerendeels opkomende en rijke handelaars, waarvan het grootste deel Hollanders, woonplaats
van den generaal-gouverneur. Voorheen was
hier de stad Jakatra, den zetel van den vorst
van Bantam ; Jan Pieterszoon Koen, waarvan
een standbeeld daar en in Hoorn, (zijn geboorteplaats) vernietigde deze echter, toen
zij in opstand tegen de Hollanders kwam.
De stad is omgeven van vele voorsteden, o.a.
Weltevreden en Buitenzorg, woningen van
officieren en ambtenaren.
Batavieren, of Bataven, oude Germaansche
volksstam, welke 100 voor Chr. in de, door
Maas en Waal gevormde vruchtbare landen
woonde, welke men Betuwe noemde ; hiervan
hebben de Hollanders ook nog hun naam,
die volgens de geschiedenis van de Bataven
of stammen
Bath orde, Engelsch ridderorde (Badorde),
welke aan prins Hendrik der Nederlanden,
toegekend is, bij gelegenheid v/zijn houding
bij de scheepsramp v/d „Berlin", aan den
Hoek van Holland 1907. Is door Hendrik IV,
1399 gesticht en sedert 1815, militaire orde
van verdienste. Heeft tot devies, Tria juncta in uno. (brie koninkrijken in een vereenigd). De naam komt v/h voormalige voorafgaan van een bad. (Eng. Bath).
Bathseba, vrouw van Uria en daarna van
koning David, moeder van Salomo.
Bathybius, slijmachtige massa, welke men
bij diepzeeonderzoek opgehaald had en men
als oerstof beschouwde (Haeckel), waaruit
al het bestaande leven was opgebouwd, later
als half opgelost gips gebleken.
-

-

Batikken, de nagenoeg alleen op Java nitgeoefende methode om katoen te verven. De
te verven stof wordt eerst met was besmeerd,
daar waar men de verf niet wenscht, daarna wordt de stof in het verfbad gedaan en
na droging wordt de was verwijderd, de fijnste kleuren en teekeningen staan dan op de
stof, daar waar geen was heeft gezeten. Voor
verschillende kleuren herhaalt men dit dan
eenige malen.
Batist (Battist), fijnste en dichtstgeweven
linnensoorten, meest komende uit Frankrijk en Vlaanderen.
Battambang, prov. in Siam, 10,000 KM2 ,
100,000 inw.
Battenberg, (prins en prinses en later vorst
en vorstin van), titel van de morganatische
echtgenoote en kinderen van Alexander van
Hessen : (1) Julie, prinses van B. (van
Hanke), geb. 1825, gemalin van Prins Alexander van Hessen. (2) Ludwig Alexander,
prins van B., zoon van bovengenoemden,
geb. 1854, gehuwd met Victoria, prinses van
Hessen. (3) Alexander, prins van B., vorst
van Bulgarije, zoon van den voorgaande. (4)
Heinrich Moritz, prins van B., 1858/96,
huwde met Beatrice Mary van Eng., jongste
dochter van koningin Victoria.
Batterij, eenige stukken geschut bij elkander hoorend, .of op een doel gericht.

ELECTR1SCHE BATTER1J.

-

(2) in de electro-techniek onderscheidt
men galvanische en electrische batterijen,
(zie aid.).
Battice, gem., Belg. prov. Luik, 3000 inw.
Saturn, stad in Russ. Kaukasie, gouvernement Kutais, 26,500 inw., haven aid Zwarte
Zee ; petroleum uitvoer ; tot 1878 Turksch.
Bauan, stad op Philippijnsch eiland Luzon,
35,000 inw.
Baumhauer (Ed. Hendr. von), Ned. scheikundige, geb. 1820, '48 Prof. te Amsterdam,
redacteur v/d „Archives Neerlandaises".
Baumker (Wilhelm), Duitsch godgeleerde,
geb. 1842, muziekhistoricus.
Bautzen, prov., Saksen, 2470 KM 2 , 450,200
inw., met hoofdst. met dien naam, add Spree,
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26,100 inw. Wolindustrie, papierfabrieken,
20 en 21/5 1813, overwinning van Napoleon I
op de Russen en Pruisen.
Bavaria,
zinnebeeldige voorstelling van
Beieren ; een 19 M. hoog standbeeld te Munchen.
Bavianen, apensoort (zie ald.).
Bavius en Maevius, twee aanmatigende
Rom. critici, beoordeelden groote dichters,
waarvan wij het spreekwoord hebben voor
middelmatige menschen, die veel inbeelding
hebben.
Bavo (St.), eigenlijk Allswin, zoon van adellijk Ned. geslacht, leefde eerst goddeloos,
maar liet zich bekeeren door den heiligen
Amandus, en ijverde then zeer voor den
godsdienst, gest. 655 ; schutspatroon van
Gent en Haarlem, gedenkdag 1 Oct.
Bawean, eilan.d in de Java zee, N. van
Madoera, 200 K.M. 2 , hoofdpl. Sangkapoera
40,000 inw., land is bergachtig en vulkanisch, prod. : rijst, suiker, sago, kokosnoten ;
veel apen en wilde dieren.
Bax, naam van 3 gebroeders, Joan, Paulus
en Marcelis, ongeveer 1600, onderscheidden
zich door hun houding in den Spaanschen
oorlog, deden de Spanjaarden veel afbreuk.
Bayadere, naam voor danseressen in Eng.
Indie.
Bayage, naam voor een dwergvolk in Fr.
Afrika.
Bayard, (Jean Francois Alfred), Fr. tooneeldichter, 1796/1853, schreef meer clan. 200
tooneelstukken.
(2) (Pierre du Ferrail, chevalier (seigneur) de), de ridder zonder blaam of vrees,
1476/1524, Fransch ridder, sneuvelde in den
veldtocht tegen keizer Karel V.
Bay Beach, stad in Duitsch Togoland,
Opper-Guinea, standplaats van den gouverneur, zeehaven.
Bay City, stad in Michigan, Ver. Staten,
aid Saginaw, 27,700 inw. ; visch en liouthandel.
Bayer (Johann), Duitsch astronoom, geb.
1572, stelde den eersten bruikbaren hemel-

-

atlas samen, gest. 7/3 1625.
Bayern, Duitsche naam voor Beieren,

(zie
ald.).
Bayonne, hoofdst., Fransch dep. BassesPyrenees, 17,000 inw., vesting, haven.
(2) stad in graafschap Hudson, N. Amerikaansche Unie, staat New-Jersey, 32,800
inw.
Bayreuth, stad, regeeringsdistr. Oberfranken, Beieren, 29,000 inw., suikerfabrieken,
weverijen, standbeeld R. Wagner.
Baza, stad, Spaansche prov. Granada,

12,000 inw.
Bazar, marktplaats, koophal, winkel van
allerlei artikelen, magazijn.
Bazel, kanton
Zwitserl., verdeeld in twee

Bea

deelen, Bazel-land, 422 K.M. 2 , 69,000 inw.,
aan den linker oever v/d Rijn, met hoofdst.
Liestal, wordt bewoond door een zeer vrijzinnige landbouwbevolking. Bazel-stad, 36

K.M. 2 , 112,230 inw., aan den rechter Rijnoever.
(2) hoofdst. van Zwitserl., aan den Rijn,
gelegen in Bazel-l. en Bazel-st. en in twee deelen gedeeld : Bazel-groot en Klein-Bazel, door
eenige bruggen met elkander verbonden. Is
naast Bern en Geneve, de grootste stad van
Zwitserl., heeft 109,000 inw., musea, universiteit, bibliotheek, uitgebreiden handel, in.dustrie ; is zeer schoon gelegen. Is door keizer Julianus ter eere zijner moeder Basiliana

gesticht, in 500 onder heerschappij der Franken, 1006 onder Duitsch gezag. 1431/49 Concilie, vrede Pruisen en Frankrijk 5/4, met
Spanje 22/7 1795.

Bazeier concilie, groote kerkvergadering,
13 Maart 1413 uitgeschreven, kwam 23
Juli te zamen, waar men vele ingrijpende
besluiten heeft genomen, maar men niet tot
een goed einde kon komen, daar men oversloeg tot een grooten tweestrijd tusschen hervormers en behouders en eerst eenige jaren
later werd bijgelegd.
Bazuin, trombone, posaune, schuiftrompet,
wordt in orkesten weinig gebruikt.
Beachy head, kaap, Z.-kust van Eng.
kanaal bij Eastbourne ; zeeslag 1/7 1690, de
Franschen. verslaan Holl. en Eng. vloot.
Beatrix Portinari, Dante's geliefde nit
zijn jeugd, door hem in zijn goddelijke comedie bezongen, ongeveer 1266/90.
Beauford, West-divisie van Kaapkolonie,
16,500 K.M. 2 .
(2) (East), divisie, Kaapkolonie, 14,700 inw.
Beaufort (Jhr. Mr. W. H. de), Ned. staatsman, geb. 1840, 1897/1901 minister buitenl.
zaken.
(2) (Jonkheer Mr. K. A. Godin de), Ned.
staatsman, geb. 1850, 1882 lid v/d 2e, 1893
v/d le kamer, 1888 min. van financien.
Beaugency, stad, Fr. dep. Loire, 1400 inw.,
8 en 11/12 1870, word bier het Loire-Leger onder Chanzy, door Or.hertog van Mecklenburg-Schwerin verslagen.
Beauharnais, (Alex vicomte de), geb. 1760,
generaal in den A merikaanschen vrijheidsoorlog, 1793 opperbevelhebber v/h Rijnleger, weigerde de portefeuille van oorlog, had tot
nog toe steeds de zijde yolk verdedigd en
was hij secretaris v/d nationale vergadering.
Hij werd echter van verraad beschuldigd en
28/6 1794 geguillotineord, veroordeeld door
de revolutionnaire rechtbank. Hij was de
eerste man van keizerin Josephine, toen nog
Josephine Fascher de la Pagerie.
Beaumarchais, (Pierre Augustin Caron de),
Fr. tooneelschrijver, 1732/99, o.a. ,Barbier
de Seville", „Mariage de Figaro".
-

.
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Sedum, gem., Groningen, 5064 inw.
Beecher Stowe, (Harriet), Am. schrijfster,
-

geb. 14/6 1812, huwde 1836 met Prof. Stowe,
schrijfster van het zoo bekende werk „De
negerhut van oom Tom" („Uncle Tom's cabin"). Zij ijverde voor de vrijmaking der
slaven, gest. 1/7 1896 te New-York.

Beef, (Eng.) rundvleesch.
Beefsteak, (Eng.) snel gebraden, mager
BEAUWARCLIAtS.

Beaumont, stad in Belg., prov. Henegouwen, 2000 inw.
Beaumont geweer, een door Beaumont te
Maastricht uitgevonden geweer, 11 m.M.
kaliber.
Beauvais, Fr. stad, dep. Oise, 20,000 inw.;
1472 HeroIsme der vrouwen van B. onder
Jeanne Hachette (standbeeld) tegen de
Bourgondische belagers.
Beaux Arts, (Fr.), schoone kunsten.
Bebe!, (Ferdinand August), Sociaal-Demoeratische partijleider in Berlijn, geb. 2212
1840 te Keulen, sedort 1871 lid v/d Rijksdag,
begaafd spreker, werd reeds eenige malen
veroordeeld, redacteur v/d „Vorwarts",
schreef o. a. „De vrouw en het socialisme".
Becker (Ernst Emil Hugo), Duitsch sterrenkundige, geb. 1843, Prof. te Straatsburg.
Becquerel, (Antoine Henri), geb. 1852,
chemieus, onderzoeker in de richting van
Röntgen, ontdekker der Becquerel-stralen,
in 1903 ontving hij den Nobelprijs voor natnurkunde. Zie Uranium-stralen.
Becskerek, hoofdpl. v/h Hong. komitaat
Torontal, 22,000 inw.
Bedelmonniken, een orde van monniken,
die niets mogen bezitten dan streng noodzakelijk is, zij moeten leven van liefdegaven,
die zij inzamelen of hun gebracht worden.
Deze orden zijn in de 13e eeuw ontstaan,
doordat men inzag, dat de andere orden en
kloosters rijk werden en daardoor het goede
pad verlieten.
Bedford, Eng. graafschap, 1194 K.M. 2 ,
161,000 inw., met hoofdst. van dien naam,
a/d Ouse, 28,000 inw.
(2) (John Plantagnet, hertog van), 3e
zoon van Hendrik IV van Eng., 1389/1435,
tijdelijk regent van Frankrijk, de hertogstitel in 1694 a/d familie Russell.
Bedoeinen, eigenlijk Bedowi (woestijnbewoners), een nomadische volksstam nit Arabio,
is in verschillende stammen verdeeld en heeft
nog zeer eigenaardige gebruiken.
Bedrijfsbelasting, de belasting, die geheven wordt van bedrijfs-inkomsten of geldelijke verdiensten.
Bedsja, volksstam met blanke huid, in
verschillende stammen aan den rechter Nijloever wonend.
-

rundvleesch, thans bij ons biefstuk.
Beeldende kunsten, kunstgewrochten, die
door het zien er van, op het kunstgevoel werken.

Beeldhouwkunst, de kunst om van harde,
ongevormde stoffen, door middel van beitels,
allerlei schoone voorwerpen, o. a. beelden, te
houwen. Werd reeds seer vroeg bedreven,
waarvan we nog voorwerpen uit zeer oude
tijden bezitten, die aanspraak maken op den
titel van kunst.
Beeldschrift, de middelen, aangewend om
zijn gedachten nit te drukken buiten de taal,

-

—
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BE E LE) SCHRIF T.

en zonder letters; het eerste oorspronkelijke
schrift door middel van teekeningen en bedden.
Beoldenstorm, of beeldstorm. De in 1566
plaats gehad hebbende vernieling der
Roomsch-Kath. beelden, in Ned. en Vlaanderen.

Beelzebub, (Hebr.) de opperste der booze
geesten, de aanvoerder der duivelen ; oorspronkelijk de naam voor den afgod Baal.
Beemster, drooggemaakte polder, thans
gemeente, in N.-Roll. bij Purmerend, 4667
inw.
Beeneter, langzaam verloopende beenverzwering.
Beer, beren, over de geheele wereld verspreide roofdierensoort, echter omnivoren,
niet zeer verscheurend ; groote sterke klauwen, met voetzolen, daarom zooltreders qenoemd en doordat de voetzool geheel op den
grond wordt geplaatst bij het loopen, is de

BEER.
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gang plomp ; spitsen snuit, korte ooren, bek symphonieen, hij woonde te Weenen, was
met groote sterke tanden en snijtanden. Er den laatsten tijd doof, gest. 26/3 1827.
bestaan vele soorten, o. a. IJsbeer, groote
witbehaarde beer, Bruine beer, huist in bosschen en gebergten, Zwarte of Amerikaansche beer, zwart-gladharig, nog eenige kleinere soorten, o. a. Lippenbeer, heeft een
langen snuit, Waschbeer, wascht voor 't gebruik zijn voedsel, Neusbeer, heeft een langeren neus enz.
(2) naam voor twee sterrenbeelden aan den
Noordelijken hemel, Gr. beer en Kl. beer
(met Noordpoolster), ook wel Gr. wagen en
Kl. wagen genaamd.
- • -04b,
KLEINE
BEER.

GROOTE
BEER

ISIOORDPOOLSTER,

Beets, (Nicolaas) Ned. predikant, schriiver
en dichter, geb. 13/9 1814 te Haarlem, Prof. tip
Utrecht, schreef onder pseud. van Hildebrand „Camera Obscura' , gest. 14/3 1903.

--------

(3)
mannetjes-varken ; schuinafloopend
steunmuurtje tegen een anderen muur gebouwd ; (ook) put voor allerlei vuil en most.
(4) (Taco Hajo de), Ned. letterkundige,
geb. 1838, redacteur van verschillende bladen, o. a. „De Amsterdammer".
Beers (Jan van), Vlaamsch dichter, 1821/
88 ; prof. to Antwerpen in de Vlaamsche lite-

ratuur.

N1C. BE I TS.

Beetwortelsuiker, suiker gefabriceerd uit
de algemeen bekende beetwortels, in welke
gemiddeld 121 % suiker voorkomt, ter ♦ ervanging van de veel duurdere rietsuiker.

BE ETW ORT

.L V. BEERS.

Beethoven, (Ludwig von) beroemde Duitsche toonkunstenaar en componist, meester
der symphonieen, geb. 16/12 1770, to Bonn,
reeds op zijn 12e jaar wekten zijn viool-fantasieen verbazing en ook zijn klavier-fantasien worden geroemd, hij schreef zeer veel
composition, o. a. een Opera Fidelio en 9

Begijnen, Bagijnen, een vi-ouwenorde, die
tusschen het klooster en de wereld staat.
Kwam reeds in de lle eeuw voor, een stichter of stichtster is onbekend, ofschoon men
er zich vele heeft gomaakt ; oorspronkelijk
bestond zij uit een vereeniging van bedaagde jonkvrouwen, weduwen enz., die zich aan
allerlei vrome werken wijdden. Er worden
geen geloften afgelegd en heeft ook geen
juiste geloofsrichting.

Beg
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Begonia, bladsierplant, sommige met bloe- dustrie ; tuin- en akkerland 40 %, weide 16
men, uit Indio en tropisch Amerika ; vele %, bosch 33 %. Voornaamste steden : Neurenberg, Augsburg, Wurtzburg, Ludwigssoorten.
hafen, Furth enz., met Munchen als hoofd.stad. Staatsvorm : constitutioneele monarchie, onder 't huis Wittelsbach, grondwet
van 1818. B. heeft in den Bondsraad 6 stemmen en stuurt 48 vertegenwoordigers naar
den Rijksdag. Beieren heeft 8 regeeringsdistricten : Opper-B., Neder-B., Pfalz, Opper-Pfalz Opper-Francken, Middel-FranBEGONIA.
ken, Zwaben
'
en Neder-Franken ; leger van 3
korpsen, tezamen ongev. 64.000 man, met
Begrooting, raming der kosten van het uit eigen uniform.
te voeren werk ; de som gelds, die vermeend
Het land werd ten tijde van keizer
wordt noodig te zijn voor bepaaid duel of Augustus als Rom. provincie ingelijfd, in
werk ; ieder jaar maakt een regeering een be- 788 werd het bij het Frankische rijk getrokgrooting van haar benoodigd kapitaal, deze ken, in 911 kozen de bewoners Arnulf I, zoom.
bestaat uit verschillende groote sommen, v/d Beierschen markgraaf Luitpold, tot herwaarover dan onderling discussies worden tog. Van 948 tot 1004 stond B. onder Saksigevoerd tot aanname of vermindering.
sche, tot 1070 onder Frankische, tot 1139 onBehemoth, fabelachtig dier, in den Bijbel der Welfische, tot 1156 onder Oostenrijksche
genoemd „wateros", waarschijnlijk Nijlpaard. hertogen. In 1180 gaf keizer Friedrich I, den
Behrens,
(Th. H.) Prof. te Delft, 1843/ Pfalzgraaf Otto van Wittelsbach, stamvader
1905, schreef o. a. „Die Krystalliten".
van het nu nog regeerende huis B. in leen,
Behring, (Emil Adolf) geb. 1854, Duitsch Albrecht IV voerde in 1505 de onde
elbaarheid
geneeskundige, Prof. te Halle en Marburg, van het nu nog vereenigde land in. Maximiwerkt op 't gebied der besmettelijke ziek- liaan II bracht door zijn aansluiting bij
ten, wader der bloedserumtherapie, schreef Frankrijk, in den oorlog tegen Spanje. veel
veel daarover.
In 1777 stierf het
ongeluk over het land.
Beiersch-Wittelslw elier 'Luis nit en kwam

Karl Theodoor nit de Pfalz-linie aan de
re ,eering
In 1808 ontving het huis de
cp •

koningskroon, 8/10 1813 trad Beieren tot den
Duitschen statenbond toe. In 1848 brak in
Munchen een oproer uit, waarom koning
Lodewijk I of stand van de regeering deed en
die overliet aan zijn zoon, Maximiliaan II;
WAPEN VAN BEIEREN.
de beweging werd door Pruisen onderdrukt.
Beyeren, Bayern, koninkrijk in Het land nam in 1866 met Oostenrijk deel
Beieren,
Z.-Duitschland, 2e staat van het Duitsche aan den oorlog tegen Pruisen en moest na
Rijk. Bestaat nit twee deelen, het grootste, afloop 551 K.M. 2 van zijn gebied afstaan en
Oostelijk v/-.1 Donau en den Main, het andere 30 millioeA gulden oorlogsvergoeding betaen kleinere, Westelijk v/d Rijn, oppervl. len ; 23 Nov. 1870 sloot het zich bij het Duit75,865 K.M. 2 , inwoners 6.524,500, waarvan sche Rijk aan, echter onder administratieve
het meerendeel Katholiek. Het grootste ge- en bij vrede, militaire zelfstandigheid. 10
deelte, ingesloten door gebergte, bevat o. a. Juni 1886 aanvaarde prins Luitpold, 2e
den hoogsten berg van Duitschland, de Zug- zoon van koning Lodewijk I, het regentschap
spitze, 2961 M. hoog, het middengedeelte is over den geestelijk kranken koning Lodemeest hoogland. Het kleinste deel of de wijk II en na diens dood (zelfmoord, 13/6
Pfalz, is de voortzetting v/d Vogezen, het 1886) over zijn eveneens geestelijk zieken
Haardtgebergte enz. Groote rivieren : Do- broeder Otto I. Na langen strijd werd het
nau, Main, Rijn, Lauter, Queich, Saale ; de vrijwel algem. kiesrecht ingevoerd, in Oct.
Donau is door het Ludwigkanaal met den 1905.
Beiersohe H uis, (gravengeslacht) het reMain verbonden, Het klimaat is in beide
streken verschillend, in de Pfalz zacht en geerde over Holland en Zeeland 1345/1425.
gematigd, in de Alpenstreken ruw en koud ; Margaretha, de oudste dochter van den voorprod. : bier, brandewijn, ijzer, ijzerwaren, laatsten graaf van Henegouwen, gehuwd
vlas, granen, textielartikelen, glas, goud- en met Lodewijk van Beieren (1314/17 Duitsch
zilverwerken, graphiet, hennep, hout, hop, keizer) maakte aanspraak op het graafschap
kaas, steenkool, ooft, zout, tabak, wijn, toen haar broeder, Willem IV, kinderloos
koper, lood, enz. Landbouw, veeteelt en in- stierf ; dit was volgens de Hollanders niet
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goed, daar zij meenden, dat slechts een mail
Bel, godheid der Babyloniers (zie Bail).
het land mocht besturen. Hieruit ontstonden
Bela, koningen van Hongarije. I. 1061/63,
de bekende Hoeksche en Kabeljouwsche stichter v/d Rijksdag, II, de blinde, 1131/41,
twisten, daar de eene partij Margaretha, de III, 1174/96, IV, 1235/76, ontving kolonisten
andere haar zoon op den troon wenschte. in zijn land.
Graaf Willem V, haar zoon, werd na haar
Belasting, het opleggen van een last het
dood krankzinnig, waarna het land, onder vorderen van een zeker bedrag van de burtwisten geregeerd werd door Albrecht, zijn gers van den staat, tot uitvoering der genobroeder. Willem VI, 2e zoon v/d voorgaan- men besluiten, het onderhoud van het land
de, regeerde ook onder getwist en toen hij enz. ; (ook) het geld zelf, hetwelk de burgers
stierf, liet hij weer een eenigste dochter na, betalen aan den staat.
Belchen, bergtop in het Zwarte Woud,
Jacoba, waardoor de strijd nog weer ontbrandde, daar een andere partij haar oom, 1415 M. hoog, schoonste uitzicht in 't Zwarte
broeder van haar vader, als graaf wenschte. Woud.
Belemnieten, fossielen ; slakken of tienJacoba huwde eenige malen, waardoor men
niet kan aannemen, dat zij erg ingetogen armige weekdieren nit Trias tot Tertiaire
heeft geleefd. Jan van Beieren, haar oom, tijdperk, vele soorten.
werd vergiftigd en zijn aanhangers verslagen. In 1428 werd Filips van Bourgondie als
regent en erfgenaam erkend. Toen bekend
werd, dat Jacoba heimelijk getrouwd was
met Frank van Borselen, werd zij afgezet en
kwam daardoor een nieuw huis aan 't bewind. Het huis van Beieren heeft Holland
niets dan tweedracht en twisten gebracht.
Beijerland, zie Owl-B. of Nieuw-B. of
Zuid-B.
BELEMXIETEN.
Beilen, gem., Drente, 5371 inw.

Belling, (Albrecht) verdediger v/h kasteel
te Schoonhoven voor Jacoba van Beieren.
Beira, havenstad in Portugeesch 0.-Afrika,

Bel-etage, le verdieping van een huis.
Belfast, hoofdst. vid. Iersclie prov. Antrim,

5000 inw., a. d. monding der Pangue, begin- a. d. Lagan, 349,000 inw., daarbij de Gobpunt van den te bouwen spoorweg naar binsklippen, een der eerste bezienswaardigheden in Ierland.
Salisbury.
Belfort, hoofdst., 32,600 inw., v. h. Terri(2) Prov. in Portugal, 23,950 K.M. 2 ,
1,451,000 inw., hoofdst. Coimbra, is verdeeld toire de B., deel v. h. voormalig Fr. dep.
in 2 deelen, Alta-B. (Opper-B.), Baixa-B. Haut-Rhin, 610 K.M 2 ., 92,350 inw. ; slag tusschen Werder en Bourbaki 15/1 1871, over(Neder-B.)
eiroet, (Bairut) Turksche handelsstad, winning der IDuitschers over de Franschen.
Belgaum, stad in Eng.-Indisch Bombay,
Syria, het oude Berytos, 120,000 inw., i. h.
vilajet met dien naam, 13,500 K.M. 2 , 400,000 40.000 inw., granen en katoenhandel.
Belgica, oudtijds het land der Belgen, die
inw., industrie, goud- en zilverwerken, de
stad was lang in verval, maar komt nu weer volgens Caesar, 1/3 v. d. bevolking van Gallie
uitmaakten, zij bewoonden het deel van Galtot grooten bloei.
tusschen Rijn, Seine, Marne en de zee.
Bejar, Spaansche stad, prov. Salamanca,
Seigle, is het kleinste, maar dichtstbevolkte
12,000 inw., aid Rio Frio, zwavelbronnen en
koninkrijk van Europa, omsioten door
vesting.
Bekken, kom, gevormd door heupbeende- Noordzee, Nederland, I)uitschland, Luxemren en heiligbeen, aan het menschelijk

BEKKEN.

ATEN VAN BEL COP.

lichaam ; hierin ligt waterblaas, darmen burg en Frankrijk. Oppervl. 29,457 K.M. 2 ,
enz.
met een bevolking van ongev. 7 mill. inw.,
Beksics, (Gustav) Hong. staatsman, gob. waarvan het grootste deel Roomsch-Kath.,
1847, schreef „Het land der vrijheid", „Be verdeeld in twee groepen, Vlamen en. Walen.
toekomst van Hongarije".
Ike eerste bewonen de vruebtbare laaglanden
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tegen Ned. gelegen, de andere het Zuidelijk verwoest, 24/6 1456 slag tusschen HongarijeBelgie, terwijl ook de taal verschilt, de Vla- en Mohammed II ; vrede tusschen Turkije en
men spreken Vlaamsch, het andere deel Oostenrijk 18/9 en Rusland 28/12 1739, beFransch, welke talen beide recht bij de wet hoorde toen aan de Turken. Jan. 1807
hebben. Het land is in 't N. en N.W. laag hoofdst. van Servie, 1812 weer Turksch en
land, waarvan 45.000 hectaren polderland, 1867 weer onder Servie, 11/6 1903 vermoorhet Z.-deel is het Ardennen-plateau. De ding van koning Alexander en koningin
grootste rivieren zijn Schelde en Maas met Draga.

vele zijrivieren, die onderling weer door kanalen verbonden zijn. Het klimaat is er gematigd met aan de trust dikwijls newel en
storm. Het land is in 9 prov. verdeeld : Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg,
Luik, Luxemburg, Namen, 0.- en W.-Vlaanderen. De voornaamste steden zijn : Antwerpen, Gent, Brugge, Luik, Name -n, Kortrijk,
met dc hoofdst. Brussel. Voornaamste beziglieden zijn : akkerbouw, mijnwerken, visscherij,
veeteelt, handel en industrie ; prod. zijn :
kant, katoen, wol en garen, ijzer en
ijzerwaren, mariner, glas en glaswaren, papier, steenkool, machinerieen en suiker. Het
leger is in vredestijd 46.000 man, oorlogstijd
170.000 man sterk. Spoorweg 4586 KM., tele-

Belinfante, (Georg) Ned. rechtsgeleerde,
1837/88, hoofdred. van het „Weekblad van
het recht''.
Belisarius, beroemde generaal van den Byzantijnschen keizer Justinianus I, 505/65,
overwon vele vijanden, maar werd later van
samenzwering beschuldigd, dock weer in vrijheid gestield.
Bell, (Alex Graham) natuurkundige, geb.
3/3 1847, uitvinder van een telefoon-systeem,
Prof. te Boston (Amerika).
Belladonna, (Atropa B.) wolfskers, doodkruid, zeerf._ve7iftige plant, komt in ons
land ook voor,(schoone
hoone dame).

graafkabel 6608 KM. lanv.,. Staatsinrichtim4
is constitutioneel, erfeiijke (in mannelijke
linie) monarchic nit het huis Saksen-Coburg
N
en Gotha. In den .110 -m. tijd was B. (Be%,,ica)
B ELL ADONNA
een deel van Gallic, 870 kwam het Oostelijk
deel aan Duitschland, het Westelijk aan
Bellamy, (Jacobus) Ned. dichter, geb. 12/11
Frankrijk. Sedert dien tijd decide het land
te Vlissingen, gest. 11/3 1786, bekend
zicli kleine waarvan Viaanderen en is zijn „Roosje".
Brabant de machtigste waren. In 1385 aan
Bellary, stad in Eng.-Indic, prov. Madras,
Bourgondie, 1482 aan het huis Habsburg, 57,800 inw., district met dien naam, 900.000
1555 vervielen de gezamenlijke landen, Ned. inw.
er bij, can Spanje en voerden met Ned. den
Belle Alliance, de hoeve bij Waterloo
80-jarigen oorlog. In 1794 werden echter alle (Belt.), waar Napoleon 18/6 1815 de beslisleaden door Frankrijk ingenomen en na den sende nederlaag feed (slag bij Waterloo of
yal van Napoleon werd het grootste deel van Belle A.).
Belgie vereenigd met het koninkrijk der
Bellerophon, volgens de sage, zoon van
Nederlanden (Holland). 25/8 1830 kwa.m het honing Glaucus van Corinthie, overwon, met
land in opstand, 10/12 werd Belgie als een hulp van Pegasus, Chimaera, het vuurspuonafhankelijken staat erkend. 1 Aug. zond wende monster, word echter door Pegasus
Ned. een leger naar Belgie (10-daagsche bij de Olyrnpische spelen afgeworpen en
veldtocht). En op aandrang en onder bedrei- blind.
ging van vele landen erkende Ned., 4/2 1839,
Belletrie, (belletristiek) van het Fransch
Belgie's onafhankelijkheid. 18/4 1893 ver- Belles lettres (schoone letteren) onderhonkreeg het yolk na langen strijd en agitatie dingslectuur, inhoudende proza, poezie en
het algemeen, meervoudig kiesrecht, 1902 literaire critiek.
-

treffen tusschen demonstreerenden voor enBelleville, stadsdeel van Parijs.
kelvoudig kiesrecht en de burgerwacht, trots
(2) Stad in Illonois, Noord-Am., 17.500
dat alles verwierp de kamer dit wetsont- inw.
werp. In 1905 vierde Belgie zijn 75-jarige
Bellevue, (Fr.) schoonzicht, schoon uitonafhankelijkheid, terwij1 Luik een tentoon- zicht, naam v. h. slot bij Sedan, onderwerstelling organiseerde ; 1906 vorderde do re- ping van Napoleon III, 2/9 1870.
geering 200 mill. francs voor nieuwe yestingwerken en verbreeding der havens van

Bellingwolde, gemeente in Groningen, 5161
inwoners.

Sellini, (Giovanni) genaamd Giambellini
Antwerpen (zie aid.) Sedert 10/12 1865 is
beroemde Venetiaansche schilder, 1426/1556.
Leopold II honing van Belgie.
It.
(2)
opera-componist,
Belgrado, (Witte burg) hoofdst. van Servie
(Vincenzo)
en residentie, 70.000 inw., heette bij de Rom. 1802/35.
Singidunum, werd 1242 door de Mongolen

Bellona, Rona. krijgsgodin.
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Bell-Rock, (klokkenrota) klein rotseneiland
Benedetti, (Vincent, graaf) Fransch diplomaat, 1817/1900, boodschapper te Berlijn
in de Noordzee, Oostelijk van Schotland.
Belluno,
It. prov., 3347 K.M. 2, 200.000 1864, bekend om zijn optreden tegen keizer
inw.
Wilhelm I te Ems, 13/7 1870, na Napoleon
Beloetsjistan, uitgestrekt rijk, Z.-O. deel III buiten dienst.
v. h. hoogland van Iran (Azie), is nog weiBenedictie, (Lat.) inzegening, de opname
nig onderzocht, heeft ongeveer 1 a 2 mill. van een persoon of zaak in de Roomschinw., wordt door een Khan bestuurd en staat Kath. kerk door gebeden en inzegening ;
onder Eng. protectie ; prod. zijn : metalen, (ook) de zegen zelf.
Benedictus, heilige van Nursia, geb. 480,
steenkool, vruchten ; heeft twee stammen,
Beloetsjen en Brahoes.
stichtte 528 het eerste klooster op den Monte
Belovar-Kreutz,
komitaat in Kroatie, Cassino bij Napels met een door hem geoppervl. 5048 K.M. 2, 250.000 inw., hoofdst. stichte orde, een leefregel, die de grondslag
met dien naam. werd van het monnikswezen : o. a. zelfbeBelpaire, (Maria Elita) Vlaamsch schrijf- heersching, ingetogenheid, gehoorzaamheid,
ster, geb. 1853.
en reinheid. De tegenwoordige volgers heeBelroos, koorts met roosachtigen uitslag. ten Benedictijnen, waarvan nu nog ongeveer
Belsazar, laatste koning van Babylon, 555/ 2000 bestaan.
(2) Naam van 15 pausen. (1) I 574/78,
538 v. Chr., viel door de Perzen, die Babylon
veroverden ; volgens den Bijbel (het boek (2) II 683/85, maakte de keuze van een paus
Daniel) werd bij een feestmaal door een on- vrij van de keizerlijke goedkeuring, (3) III
zichtbare hand, den nacht voor zijn val, op 855/58, onder diens bestuur ontstond de
een muur geschreven „Mene mene, tekel, Pieterspenning, (4) IV 900/03, (5) V 964/66,
upharsin" (geteld, gewogen en verdeeld), (6) VI 972/74, (7) VII 974/83, (8) VIII
hetwelk slechts Daniel kon lezen en verkla,.. 1012/24, ontnam den Byzantijnen Apulia,
ren, als een voorspelling Gods. den Arabieren Sardinia, (9) IX 1033/44,
Belt, zeeengten, verbindingen v. d. Sont door keizer Hendrik III afgezet, gest. 1054,
en Oostzee met het Kattegat ; Groote B. tus- (10) X 1058/1059, werd wegens ongeschiktschen Fiinen en Seeland, 60 K.M. lang, heid afgezet, (11) XI 1303/04, hief den ban
16/30 K.M. breed. Kleine B. tusschen Fiinen over Philippus van Frankrijk op, stierf denen Jutland, 56 K.M. lang, 0.7/15 K.M. kelijk door vergif, (12) XII 1334/42, (13)
XIII 1394/98, onder dezen datum vermeld de
breed.
geschiedenis van verschillende pausen, zooBelvedere, schoonzicht, schoonuitzicht.
Bemelen, gem., Limburg, 1 uur van Maas- dat men niet recht weet wie eigenlijk paus
was, of dat zij alle paus waren, o. a. Bonifatricht, 244 inw.
Bemmel, gem., Gelderland, 1 uur van Elst. cius IX, Innocentius IV, Gregorius XII, terwijl Benedictus XIII, hoewel afgezet, toch
Ben, (Hebr.) zoon van
Ben - A issa, volksstam en Mohammedaan- zijn naam. bleef voeren, hij stierf 1424. Deze
sche secte in Algeria, heeft door geheel N.- wordt echter niet in Roomsch-Kath. kerkgeAfrika, invloed. schiedenis of op de pausenlijst vermeld, (14)
Benares, stad in Eng.-India, N.-W. provin- XIII nogmaals (zie onder no. 13) 1724/30,
cien a. d. Ganges, 209.000 inw., bedevaarts- onder hem kerktwisten, (15) XIV 1740/58,
oord, heiligste stad der Hindoes ; 1450 Hin- hief de kerktucht op en trachtte de prodoesche tempels, 272 Moskeeen ; handel in testanten te verzoenen, stichter van de hooedelgesteenten, goud- en zilverstof. geschool te Rome.
Benevento, prov., Midden-It., 2168 K.M. 2 ,
Benda,
(Georg) Duitsche componist en
virtuoos, 1722/95, kapelmeester in verschei- 260,000 inw., met hoofdst. met dien naam,
dene groote steden, maakte o. a. „Ariadne 20.000 inw. Kathedraal, klooster Santa Soauf Naxos", „Romeo en Julia", „Medea". fia, Triumphbogen van Troje ; 275 v. Chr.
Bender, vesting en stad in Russ. gouver- overwinning der Rom. op Pyrrhus, in 545
nement Bessarabia a. d. Dnjestr, 33.800 inw. door Totilas verwoest, 1049 pauselijk grondBendigo, stad in Australischen bondsstaat bezit, 26/2 1266 overwinning van den hertog
Victoria, 43,200 inw. ; goudmijnen (voorheen van Anjou.
Bengaalsche taal, nieuw-Indische dialecten,
Santhoerst).
Bendin, stad in Russ. Polen, gouverne- die uit het Sanskrit stammen ; de Voor-Indiment Petrowkow, 21,200 inw. ; (ook) Bendzin. sehe volkstalen, ongeveer door 40 mill. men-

Bene,
(Lat.) wel, goed ; als zelfstandi , schen gesproken, rijke literatuur, incest nit
andere talen.
naamwoord, welstand.
Benedek, (Ludwich, ridder van), OostenBengaaisch vuur, geliefd, kleurig vuurrijksch generaal, 1804/81, werd in den Oos- werk, bestaat hoofdzakelijk uit zwavel, saltenr.-Duitschen oorlog, 3/7 1866, bij Kiinig- peter, en versehillende andere stoffen tot het
gratz verslagen, rinds dien op uonaetiviteit. aanbrengen der kleuren, geeft een helder
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licht en verspreidt een onaangenamen reuk.
Ben Nevis, hoogste berg van Engeland in
Bengalen, presidentschap, Voor-Indie, be- Schotland, 1343 M. hoog.
stuurd door een Eng. onderkoning of gouBenningbroek, dorp, gem. Sijbekarspel,
verneur-generaal ; 10 prov., oppervl. 392,480 N.-H., 2 uur N.-W. van Medemblik.
K.M. 2 , 74,800,000 inw., met nog eenige anBenoist, (Charles) Fr. publicist, geb. 1861,
dere bezittingen, 93,800 K.M. 2 , 3,750,000 politiek redacteur van de „Revue des Deux
inw., gelegen aan het stroomgebied van de Mondes".
Bentinck,
Brahmapoetra, Ganges, en Indus. Meest Hinvrijheerlijke familie in de 140
does en Mohammedanen ; hoofdst. Calcutta, eeuw, uit de Pfalz naar Holland gekomen,

prod. : metaal, rijst, suiker, koffie, tabak, waarvan thans twee takken, in Holland en
verder handel en veeteelt.
Engeland, wij vermelden uit de Eng. fami(2) (Golf van Bengalen), deel van den In- lie : (1) Johann Wilhelm, graaf van Portdischen Oceaan, tusschen. Voor- en Achter- land, 1648/1709, vertrouweling van Willem
Indie.
III 1, an Engeland. (2) William Henry CaBengasi, (Berenice) stad in het Turksch vendish, Lord, 1774/1839, gaf Sicilia als
N.-Afrikaansche landschap Barka, 15.000 Eng. opperbevelhebber een. constitutie (1812),
1827/35 gouverneur-generaal van Oost-Indie.
inw., haven,
Benha, stad in Neder-Egypte aan de DaUit de Holl. familie (3) Wilhelm, graaf,
1704/73, president van den Raad van State
miette, zij-arm van den 1",Tiji, 12,000 inw.
Beni, Noord. dep. aan den zij-arm Beni van voor Holl. en Friesland. (4) tegenwoordig
de Madeira, Z.-Amerikaanselien staat Boli- hoofd van de familie, graaf Willem, geb.
via, 704,000 K.M. 2 , 38,000 inw., hoofdst. 1848.
Benton, graafschap, Arkansas, Ver.-St.,
Trinidad de Mojos.
Beni Amer, Islamitisch nomadenvolk in 28,000 inw., hoofdpl. Bentonville, (2) graafschap, Indiana, 12,000 inw., Ver.-Staten,
Oostelikk Nubia, ongev. 200.000 koppen.
Beni Mzab, (Mzabieten), Algerische Berber- hoofdst. Flower, (3) graafschap, Jowa, 25,000
volksstammen, order Fransch be -wind, in de inw., hoofdst. Samk-Rapids, Ver.-Staten,
oasen van de Noordelijke Sahara, ongev. (4) graafschap, Tennessee, 12.000 inw.,
40,000 zielen, Mohammedanen, hoofdst. hoofdst. Camden.
Benweil, stad, Eng. graafschap NorthumCharcl a in .
Benin, landschap in W.-Afrika, aan de Golf Berland, aan de Tyne, 19,000 inw.
Benzine, (Benzol, Phenylwaterstof), de nit
van Guinea ; hoofdst. met dien naam aan de
Benin, zij-arm van den Niger, 15,000 in w., petroleum en teer gewonnen koolwaterstofuitvoer van palmolie, in 1885 deel van het fen, rieken etherisch, zeer licht ontbrandbaar, kookpunt tusschen 60--100 gr. Cels.,
Eng. Nigerprotectoraat.
Beni Bust, prov. in Boven-Egypte, oppervl. gasser, vermengd met lucht zijn zeer ontplof1220 K.M. 2 , 315,000 inw., met hoofdstad met baar, daardoor zeer dienstig voor motoren,
dien naam, 12,000 inw. (B.-motoren) vet, gutta-percha en caoutBenjamin, (Hebr. : „loon van het recht") chouc licht oplossend.
Benz* harssoort van den benzaboom.
jongste zoon van Aartsvader Jacob en RaBenzol, zie benzine.
chel, broader van Jozef, de Beveling van zijn
Bootie, oud landschap, Midd.-Griekenland,
vader. Zijn stain, woonde tusschen Ephraim,
Dan en Juda en was bijna uitgestorven. Daze bergachtig, veal akkerbouw ; 14 steden vormstain bracht den eersten koning van Israel den voorheen een bond, ook wel Bootie, is
voort en voegde zich na de deeling van het een deel van Thebe.
Beranger, (Pierre Jean de) Fr. liederenrijk bij Juda.
dichter, 1780/1857.
-

-

-

Benkoelen, Ned. residentie aan de Z.-W.-

kust van Sumatra, 27,440 K.M. 2 , 162,500
inw., heeft 8 afdeelingen ; hoofdst. aan de
Benkoelen met dien naam, 7000 inw.
Benkovac, stad in Dalmatia, 14,200 inw.
Bennebroek, gem., N.-Holland, 2 uur Z.W.
van Haarlem, 1329 inw.
Bennekom, dorp, gem. Ede, Geld., 1 uur

N.-O. van Wageningen.
Bennet, (Roelof Gabriel) 1774/1829, Ned.
zee-off icier, schreef over de Nederl. ontdekkingen.
ISERANGER
Bennett,
(James Gordon) Amerikaansche
publicist, 1795/1872, stichter van de „NewBerar, Eng.-Indische prov., 45,888 K.M. 2,
York Herald", zond Stanley uit om Living- 2,754,000 inw., hoofdst. Akola.
stone in Afrika to zoeken (1871).
Berbera, handels- en havenstad aan de So-
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malikust, 0.-Afrika, 30,000 inw. ; 1884 door
de Eng. bezet.
Berberije, naam voor de gezamenlijke Janden op de kust van Afrika aan de Midd. Zee,
heeft 4 staten : Marokko, Algiers, Tunis en
Tripolis ; worden thans wel Barbarijsche staten
genoemd. De bewoners, Berbers, veroorzaakten den Europeeschen handel veel last door
hun zeerooverijen en slavenmakerij, terwiji
zij zich zeer op het stelen van vrouwen toelegden, de hoofdzetel was Algiers, doch na de
inname door de Franschen, 1830, kon men
beginnen er een eind aan te maken. Tripolis
is thans een prov van Turkije.
Berbers, naam voor de bewoners van N.Afrika, inwoners van Berberije (zie aid.).

land, loop 460 K.M. ; terugtocht van de
Franschen, 26-28/11 1812.

gem. in

Bergambacht,

Z. H.,
-

1 uur van

Schoonhoven, 3237 inw.

Bergamo,
Opper-It. prov., 2828 K.M. 2 ,
460,000 inw., hoofdst. met dien naam,
47,800 inw.
Bergamot, citroen, uit welks schillen men
een soort olie maakt (bergamot-olie) ; naam
voor verschillende soorten peren.
(Johannes Wilhelmus), Ned.
Bergansius,
staatsman, geb. 1836, was 2 maal minister
van oorlog.
Bergelmir, reus uit de Noorsche sage, die

na zijn redding uit den zondvloed een nieuw
geslacht van reuzen verwekte.
Bergen, gem., Limburg, 2 uur van Gennep.

(2)
Noorweegsche stift, 39,364 K.M. 2 ,
321,500 inw., hoofdst. met dien naam aan. de

BERBER.

Berbise,

graafschap in Eng. Guyana aan
de Berbise, Z.-Amerika (loop 350 K.M.),
oppervl. 3855 K.M. 2 , 52,000 inw.; hoofdst.
met dien naam (voorheen Nieuw-Amsterdam).
Berchem, fabrieksstad in Belg. prov. Antwerpen, 20,754 inw.
Berth van Heemstcdc, (Jonkh. I. B. D.
v. d.), geb. 1860, lid van de Tweede Kamer.
Berokel, (Mr. A. H. M. van) geb. 1847,
sedert 1903 lid van de Eerste Kamer, was lid
van de Tweede Kamer.
Berditsjew, stad in Russ. gouvernement
Kiew aan de Guilopiat, 53,728 inw.
Berdjansk, stad in Russ. gouvernement
Taurie, 28,000 inw.
Bereg, Hong. komitaat, 2724 K.M.',
:508,600 inw., hoofdst. Beregszastz, 9700 inw.
Berengarius, It. koningen, I 888/922 keizer, 922 door Rudolf II verslagen, 924 vermoord. II, neef van den voorgaande, 950/964,
word koning Otto II leenplichtig, stond echter op en werd 961 afgezet, 964 gevangen genomen, gest. 966.
Berenice, (zegenbrengstcr, overwinningbrengster). Eg. vorstinnen, IT, gemalin van
Ptolemeus III , Euergetes van Egypte, offerde, voor haar in den oorlog trekkenden gemaal, haar hoofdhaar in Aphrodite's tempel,
(lit verdweon en werd als sterrenbeeld can den
hemel geplaatst (hoofdhaar van B., Noordelijken liemel, 70 sterreu.)
Berenklauw,
uit
de
plantengeslacht
seliermbloemigen, ruwbehaard, komt in o n
land veel voor.
Beresina 9 zijrivi2r van den Dnepr, Bus-

Waagfjord, 72,300 inw.; hoofdinvoerhaven.
van Noorwegen, vischhandel, houtuitvoer,
vesting, slot, sterrenwacht.
(3) (Adriaan Jansz. van) naam van den
turfschipper, die het plan ontwierp, om door
middel van zijn turfschip, Breda te verrassen.
Bergen, rots- of zandverheffingen ; verheffingen der aardbodem van minstens 200 M. ;
meestal van steen, graniet of zand. De ge-

BERGEN : 1
OF PlEK ;

,

DO M, 2, 11,,,1N, 8, NA_ALD
KEGEI,, 5, TAPELBERG,
6, KRATER.

4,

heele aardoppervlakte is bedekt met zulke
oneffenheden, waarvan wij eenige noemen
willen:
trit Europa : l'ilont-Blanc, 4800 M., MonteRosa, 4650 M., Finsteraarhorn, 4275 M.,
Pointe des Ecrins, 4100 M., Matterhorn,
4482 M., de Jungfrau, 4167 M., de Schreckhorn, 4082 Al., Piz Bernina, 4052 M., Grande
Parcells, 4054 M.
Tilt Azie : Mont-Everest, 8840 M., Dapsang, 8620 M., Kitsjinjinga, 8580 AT., Dhawalagiri, 8170 M., Mustagata, 7860 M., Ti•aisimir, 775() M., Chan-tengri, 7200 M.,
Kaufmanspiek, 7000 M.
Kilimandsjaro, 6000 M.,
it Afrika
Kenia, 5500 Al., JRoewenzori, 5130 M., Dsje.
bel-Tamiocrt, 4700 M., Bas Dayan, 4620 M.,
Meroe, 4630 M., Knmeroenpiek, 4130 M.
Noord-Amerika : Mount-Mac-Kinley,
6238 M., Mount Logan, 5948 M., Citlalte
petl, 5450 M., Popoeatepetl, 5420 M., Mount
Brown, 4880 M., Mount-Hooker, 5105 M.

Ber
Uit Zuid-Amerika Sorata, 7563 M., Sajama, 7015 M., Aconcaqua, 7040 M., Chimboraso, 6412 M.
Karel-Lodewijkbergen,
Australia :
Uit
5100 M., Hagenbergen, 4300 M., MaunaKea, 4250 M., Victoriaberg, 4008 M.,
Mount-Cook, 3768 M.
Men onderscheidt naar den vorm, kegel,
hoorn, piek, naald, tand, tafelberg, dom, of
krater.

Bergen-op-Zoom, gemeente in Noord-Brab.,
aan de Schelde, 15,308 inw. ; voorheen sterke
vesting, de Zoom stroomt door de stad naar
de Schelde en vormt voor de stad een haven.
Deze stad heeft voorheen een groote rol in
de geschiedenis gPspeeld, werd dikwijls belegerd, doch meestal zonder gevolg.
Berg en Terblijt, gem. Limburg, 1514
inw.

Berger, (Arn. Erich) Germanist, geb. 1862,
schreef „Die Kulturaufgabe der Reformation", over M. Luther.
(2) (Hugo) Duitsch aardrijkskundige,
1836/1904, prof. to Leipzig.
Bergerac, stad in Fransche dep. Dor-
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Bergschenhoek, gem. Z.-Holland bij Rot-

terdam, 1341 inw.

Bergstortingen, het afglijden, verschuiven,
of verglijden van aardmassa's, kan veroorzaakt worden door het instorten van onderaardsche gangen of holen, ook door veel
regen of wegspoeling van den ondergrond.
Bergstrasse, de reeds in den Rom. tijd bestaande 52 K.M. lange weg aan het Odenwald, tusschen Heidelberg en Darmstadt.
Bergum, dorp in Friesland, 3 uur van
Leeuwarden.
Bergumer-meer, meer, omtrek 11 K.M.,
bij Bergum.
Berhampoer, stad in Eng.-India, Bengalen,
aan de Bhagirathi, 25,600 inw.
(2) Stad in presidentschap Madras, Eng.Indie, 25,700 inw.
Beri-Beri, (Synclonus indicus), de in de
trop en veel voorkomende besmettelijke
ziekte, vooral in den regentijd ; uit zich door
vermoeidheid, zuchtachtige zwellingen der
onderste ledematen, verlamming van gevoel
en dikwijls geheele lamheid, genezing is zeer
moeilijk.
Bering,
(Vitus) Deensch reiziger, onderzocht in 1728 de naar hem genoemde zeestraat in de Noordelijke IJszee en vond in
1841 eenige eilanden aldaar, ook naar hem
geneemri gel). NSO, in Buss. dienst gest. op
do laatstgenoemde eilanden, 8/12 1741.

dogne aan de Dordogne, 16,000 inw. ; wijn,
ijzerwerken.
Berggeesten, aardmannetjes.
Bergh, (S. van den) geb. 1864, lid van de
Tweede Kamer.
(2) (Mr. Zadok van den) geb. 1859, lid van
Bering-eilanden, eilanden door Bering ontde Tweed() Earner.
dekt, aan het Russ.-Siberisch kustgebied,
Bergharen, gem. in Gelderland, 1523 inw.
Berghaus (Heinrich), Duitsch aardrijkskun- 1;59.5 K. M. 2 , met 300 inw., pelsdierenjacht.
Seringstraat, zeestraat tusschen Azle en
dige, 1797/1884, beroemd geo- en cartograaf.
(2) (Hermann) neef van bovengenoemde, Amerika, 75-92 K.M. breed, voortdurend
1828/90, geo- en cartograaf, maakte „Chart met drijfijs bedekt.
Beringzee,
(Zee van Kamschatka) N.-O.
of the World".
Berghem, (Berchem) gem. N.-Brab., 2102 deel van den Stillen Oceaan, tusschen N.Amerika en Azie.
inwoners.

Berislaw,
stad in Russ. gouvernement
Bergkristal, is de zuiverste varieteit van
het kwarts, is gewoonlijk waterhelder, doch Cherson, 12,081 inw.
Berk, een bekende boomsoort, met witheeft ook schoone kleuren, wordt geslepen
en men verkoopt het onder den naam van grijze scliors, familie der katjesthagers.
Boheemsche of Oostersche diamanten. Wordt
veel in Zwitserland gevonden.
Berg-partij (Montagnards) een radicaalrevolutionnaire groep, tijdens de le Fransche
revolutie, in de nationale conventie.
Deze
was op de hoogste banken van de amphigebouwde zaal gezeten,
theaters-gewijze
waaraan zij haar naam dankt.

Bergpek, asphalt. (zie ald.)
Bergrede, is de naam voor de rede door
Christus uitgesproken op een berg of heuvel,
omringd door zijn discipelen en een groote
volksmassa ; hierover loopen de meeningen
veel uiteen, daar men beweert, dat de bergrede volgens de boeken van Mattheus, hoof d-

stuk 5 en 7, niet juist is, en ook andere boeken over deze bergrede spreken, welke in
tegenspraak zijn met Matth.

BERKENBL XI, MET VEUCHT.

BECK.
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Berkel, rivier in Pruisen en Ned., valt bij
Zutfen in den IJsel. (2) gem. in Z.-Holl. bij
Delft. (3) gem. in N.-Brab. bij Tilburg.
Berken (Tine van) pseud. van de Ned.
schrijfster Anna Berkhout (zie ald.)
Berkenwoude, gem., Z.-Holl. bij Schoonhoven, 678 inw.
Berkhout, gem. N.-Holl. bij Hoorn, 2360
inwoners.
(2) (Anna) Ned. schrijfster van meisjesboeken, 1868/99, pseud. : Tine van Berken
en Anna Koubert.
Berkshire, Eng. graafschap, 1870 K.M. 2 ,
255,000 inw., hoofdst. Reading.
Berlage, (Hendrik Petrus) Ned. architect,
geb. 1856, bouwde to Amsterdam de nieuwe
Beurs en andere groote gebouwen.
Berlichingen, (Glitz von) met de ijzeren
hand, Duitsch roofridder, 1480/1562, leidde
den grooten boerenoorlog van 1525, screed
tegen. Turkije en Frankrijk, zijn auto-biographie gaf Goethe stof tot het schrijven van
zijn „Glitz von Berlichingen".
Berlijn, (Berlin) hoofdst. en residentie van
het koninkrijk Pruisen en het Duitsche Rijk,
na Londen en Parijs, de grootste stad van
Europa ; sedert 1883 van Brandenburg als
zelfstandig district gescheiden, ligt aan de
beide oevers van de Spree, beslaat een
oppervl. van 63,35 K.M. 2 , en heeft 2,040,150
inw., 9 % Lath. en 5 % Joden. Berlijn is
31 M. boven den zeespiegel gelegen, heeft 9
spoorwegstatioyls voor 14 verschillende spoorweglijnen, electrische ceintuurbanen, bovenen ondergrondsche tram- en spoorwegen, is
in 21 deelen verdeeld, bezit alle inrichtingen
van een groote stad, o. a. bibliotheek met
800,000 boekdeelen en 180,000 manuscripten,
vele theaters en musea, dierentuin (250
H.A.) en eenige havens, daarbij onnoemelijk
veel standbeelden, heeft metaalindustrie en.
handel. Berlijn wordt het eerst in 1240 ge-

BERLIOZ.

talen volgens methode van bovengenoemde,
deze berust op het systematisch leeren der
talen, alsof de leerling in het vreemde land
zelf is en leeren moet door gebruik.
Bermuda eilanden, Eng. eilandengroep,
(350) Z.-O. van Kaap Hatteras, 50 K.M. 2,
17,535 inw., grootste eiland Bermuda met
hoofdst. Hamilton.
Bermudez, staat in Venezuela, 83,532
K.M. 2 , 322,518 inw.
Bern, grootste kanton van Zwiserland,
-

6884 K.M. 2 , 589,500 inw., aan de Aar en het
Thuner- en Brienzermeer, meerendeels door
Duitschers bewoond. Akkerbouw en veeteelt.
prod. : wijn, vee, kaas, vlas en horloges;
sedert 1218 onafhankelijk, sloot zich in
1353 bij den Bond van Eedgenooten aan,
13/7 1846 democratische regeering.
(2) hoofdst. van het kanton Bern, 71,750
inw. en hoofdst. van Zwitserl., gelegen aan
de Aar. Volgens het verhaal werd op de
plaats waar Bern thans gebouwd is een of
eenige beren gedood, waaraan het den naam
moet danken. Bood langen tijd een schuilplaats aan allerlei politieke vluchtelingen.
Bernburg, stad in hertogdom Anhalt, aan
de Saale, 34,850 inw. ; industrie, voorheen
Residentie van Anhalt (1863).
Berner Alpen, hoogste Alpenketen van
noemd en kreeg rechtcn, werd in 1448 resi- Zwitserl., tusschen het meer van Geneve en
dentie, doch had in 1640 eerst 6000 inw., in den bovenloop van de Aar, hooge toppen
1701 hoofdst. van het koninkrijk Pruisen, Eiger, Wetterhorn, Bietschhorn, Aletsch1745 werden de vestingen geslecht, 16/10 1757 horn, Jungfrau, Month, Schrechhorn, Findoor de Oostenrijkers ingenomen, 9/10 1760 steraarhorn enz.
door de Russen, 1806/8 Fransch bezit, 18/3
Berner Conventie, het in Sept. 1886 to

1848 revolutie met bloedige straatgevechten,
1891 tentoonstelling.
Berlikum, gem., N.-Brab., bij Den Bosch.
Berlin, naam. van het stoomschip der Harwich—Hoek van Holland-lijn, dat Febr. 1907
bij Hoek van Holl. verging, waarbij 150
menschen het leven lieten.
(2) (Willem) Ned. geneeskundige en zooloog, 1825/1902, prof. to Amsterdam.
Berlioz, (Hector) Fr. componist, 1803/69.
Berlitz school, scholen, thans over de geheele wereld verspreid en oorspronkelijk in
Amerika opgericht door M. D. Berlitz hier
wordt onderwijs gegeven in alle vreemde
-

Bern gesloten internationaal verdrag tot bescherming van de auteursrechten ; tot regeling is aldaar gesticht een bureau en wordt
van daar uit een tijdschrift „Le droit
d'Auteur" uitgegeven.

Bernhard, stamvader van het hertogelijk
stamhuis Saksen-Meiningen, verkreeg bij de
deeling der landerijen van zijn vader Meiningen als hertogdom, 1649/1706.
(2) (Erich Freund) hertog van SaksenMeiningen, 1800/82, werd in '21 zelfstandig,
kondigde in '24 een grondwet af, stond in
1866 aan Oostenrijksche zijde, werd afgezet.
(3) Erfprins van Saksen-Meiningen, Prui-
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sisch generaal, geb. 1851, gehuwd met Charlotte, zuster van keizer Wilhelm II.
(4) hertog van Saksen-Weimar, 1604/39,
nam deel aan den 30-jarigen oorlog tegen
den keizer.
(5)
(Karel) hertog van Saksen-Weimar,
1792/1862, nam deel aan den Tiendaagschen
veldtocht onder Prins van Oranje ; 1848/53,
generaal op Java.
(6) graaf van Anhalt, hertog van Saksen,
1140/1212, zoon van Albrecht den Beer,
stamvader van het tegenw. huis van Anhalt.
Bernhardt, (Rosine, genaamd Sarah) inn
der meest gevierde en beroemde Fransche
tooneelspeelsters, geb. 22f10 1844 te Parijs,
Inaakte gastreizen door geheel Europa (ook
in Amsterd.) ; leidster van het Sara Bernhardt-theater.
Bernstein,
(Eduard) Duitsche schrijver,
geb. 1850, redacteur van de „Sozialdemokrat" ; neemt een eerste plaats in de Soc.Dem. Partij in.
(2)
(Aaron) Duitsche schrijver, 1812/84,
sedert 1853 leider der „Berliner Volkszeitung", schreef natuurwetenschappelijke boeken en novellen.
(3)
(Julius) zoon van den voorgaande,
geb. 1839, Prof. to Halle voor de Physiologie ; schreef „Die fiinf Sinne des Menschen".
Beroepsziekten,
ziekten die ontstaan bij
het uitoefenen van een beroep, b. v. bloedarmoede bij mijnwerkers, stoornis der spijsvertering enz. bij hen, die zittend hun beroep
uitoefenen, oogziekten, soms blindheid bij
hen die hoofdzakelijk met de oogen werken, enz.
Beroerte, (apoplexie) het plotseling breken
van een der bloedaartjes in de hersenen,
waardoor bewusteloosheid intreedt en dat
meestal gedeeltelijke of geheele lamheid of
oogenblikkelijken dood ten gevolge heeft.
Het komt dikwijls voor bij regelmatige of
overmatige alcoholdrinkers ; vele lijders worden echter reeds met deze kwaal geboren,
waaronder vele tevens krankzinnig zijn of
worden.
Bertha, (de schitterende). In oud-Duitsch:
Berchta of Peratha, naam van vele bekende
en beroemde vrouwen. (1) de heilige, was
gehuwd met Ethelbert van Kent (ongev.
560) en wist dezen tot den Christelijken
godsdienst over te halen, waarop ook zijn
onderdanen toetraden ; gedenkdag 4 Jail.
(2) met den grooten voet, moeder van Karel
den Groote, ongev. 783 ; wordt spinnende
voorgesteld, vandaar dat men wel eens zegt
,,toen Bertha spon", d. i. die goede oude
tijd. (3) van Holland, dochter van graaf
Floris I, huwde Philippus I van Frankrijk,
gest. 1094.
Berthelot, (Pierre Eugene Marcellin), Fr.
scheikundige en staatsman, 1827/1907.
Encyclopaedie 6.

Berthollet, (Claude Louis, graaf) Fr. scheikundige, 1748/1822, stond in hoog aanzien bij
Napoleon ; uitvinder van knalzuur.
Bertillon, (Alphons) Fr. antropoloog, geb.
1852, vader van de naar hem genoemde methode om misdadigers weer to herkennen
door antropometrische metingen (Bertillonage).
Bertillonage,
meting van lichaam en
lichaamsdeelen, als hoofd, neus, kin, armen,

BERT1LLONAGE.

beenen, enz. tot weder herkenning van misdadigers ; genaamd naar den invoerder or
uitvinder Bertillon (zie ald.)
Berwick,
(Berwickshire) Schotsch graatschap, 1202 K.M. 2 , 32,406 inw., hoofdst.
Greenlaw.
(2)
(James Fitzjames, hertog van) Fr.
generaal, natuurlijke zoon van Jacobus II
van Engeland en Arabella Churchill, vluchtte
naar Frankr. 1688, word opperbevelhebber
van Savoye, later generaal van het Rijnleger,
bij Philippburg gedood 1734, geb. 1670.
(3) B (up) on Tweed, Eng. havenstad a.
d. Tweed en de Noordzee, graafschap Northumberland, 13,378 inw.; visscherij.
Berzelius, (Johan Jacob, vrijheer van)
Zweedsch scheikundige, 1779/1848, Prof. te
Stockholm ; schreef o. a. „Leerboek der Chemie".
Bes, oud-Egyptische godheid der vreugde
en kunst, voorgesteld als een dwerg met pantervel.
Besancon,
stad, Fr. dep. Doubs, aan de
Doubs, 55,362 inw. ; horlogefabrieken, voorheen een vesting Vesontio, door Caesar 58
v. Chr. onderworpen ; 1678 aan Frankrijk.
Besant, (Annie Wood) Eng. schrijfster,
geb. 1847, wijdde zich aan het spiritisme en
theosofie ; schreef verscheidene werken en
brochures over dit onderwerp, 1891 direc-
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trice van de theosophische school in Amerika.
Beta, Gri. naam voor B, 2e letter van het
Besborodko,
(Alexander Andrejewitsch, Alphabet.
vorst) Russ. staatsm., 1742/99 ; rijkskanselier.
Bethanie, oord bij Jeruzalem, waar LazaBeschrijvingsbrief,
brief tot oproep voor rus, Maria en Martha woonden, thans El
een vergadering met mededeeling van de to Azaria.
behandelen. onderwerpen.
Bethel, (huis Gods) voorheen een belangBeschuit, komt van biscuit : 2 maal gebak- rijke plaats van Palestina, tusschen Jeruzaken, bekende brooze gebakjes.
lem en Sichem.
Besmetting,
Bethlehem, (huis des broods) stad in Pahet aansteken van gezonde
menschen of dieren door ziekten ; het over- lestina, 7 K.M. zuidelijk van Jeruzalem ; gebrengen van ziektekiemen van de daarmede boorteplaats van David en Christus ; tegenw.
behebten op de gezonden. Dit geschiedt langs Beit-el-Ham, bewoond door 7000 Grieksche,
vele directe en indirecte wegen, door in aan- Armenische en Latijnsche Christenen ; H.
raking komen met zieken, het gebruiken van grot waar Christus geboren is, klooster en
besmet voedsel en ook door inademing, daar- kerk.
Bethlehemieten, geestelijke orde in Westdoor het dikwijls herhaald verzoek van niet
te spuwen in lokalen of tram- en spoorwa- Indie, gesticht door Pierre de Betancourt in
Bens, daar het speeksel dikwijls besmet is en Guatemala, stelde zich ten doel, verpleging
door inademing besmetting kan ontstaan. der zieken, zonder onderscheid te maken van
Ook door ratters en muizen kunnen smetstof- welk geloof.
Bethlehemsche kindermoord, de volgens
fen overgebracht worden, terwijl men een
muggensoort voor de overbrengsters der het bijbelsche verhaal, op bevel van Herodes
malaria houdt.
volvoerde kindermoord in Bethlehem. Dit
Besnijdenis, naam voor een godsdienstig wordt echter op goede gronden in twijfel
gebruik bij de Israelieten, Egyptenaren, getrokken.
Bethmann Hollweg, (Theobald von) Duitsch
Kopten, Abessiniers, Kaffers enz. ; ook bij
de Mohammedanen in gebruik. Het wegne- staatsman, geb. 1856 ; 1905 minister van binmen bij de mannen van de voorhuid van het nenlandsche zaken, 1909 rijkskanselier.
mannelijk lid. Dit is volgens de Israelieten
het symbool van het tusschen Abraham en
God gesloten verbond. Men heeft getracht de
redenen op te sporen tot deze operatie, maar
tot een goed einde heeft men het niet gebracht. Het is echter vastgesteld, dat het
40.40
niet oorspronkelijk van de Israelieten is ,
maar dat deze het van de Egyptenaren heb(ort
-

Itr
ben overgenomen. In Egypte, Ethiopia en
aangrenzende landen heeft men deze operaT
e th man n troll weg:
tie ook tot kinderen van het vrouwelijk geslacht uitgestrekt.
Bethnal Green, 0. deel van Londen met
Besoeki, 0.-residentie van Java, 10,159 Victoriapark, 129,500 inw.
K.M. 2 , 743,400 inw., hoofdst. met dien naam
Beton, mengeling van kiezelsteenen, zany
aan de straat Madoera, 4600 inw. ; residen- en kalk en cement (mortel), te gebruiken
tie heeft 5 afdeelingen.
voor fundeerin,gen ; wordt ijzerhard.
Besoyen,
gem., N.-Brab., bij Waalwijk,
Betooging, bewijsvoering, het trachten jets
1698 inw.
to bewijzen ; vergaderi -ng, optocht of meeting
Bessarabia, Russ. prov. bij de Zwarte Zee, ter verkriiging van het een of ander.
45,632 K.M. 2 , 1,933,450 inw., hoofdst. KisBetsileo, volksstam. op Midd. Madagaskar,
jinef ; steenkool, landbouw en veeteelt, vele 300,000 zielen, hoofdst. Fianarantsoa.
kolonisten, o. a. 82 dorpen Grieken en BulBetsjoeanenland,
(Eng. Bechuanaland),
garen, 22 dorpen Duitschers, daarbij ook nog deel van het Eng. Sambesia of Rhodesia,
Zwits. dorpen. Het land was voorheen een N.-lijk Kaapkolonie, Zuid-Afrika, 550,000
deel van het Turksche rijk, maar is bij ge- K.M. 2 , 350,000 jaw., bewoond door de Bandeelten, 1812/29/78, aan Rusland gekomen.
toestammen.
Bettia, stad in Bengalen, Eng.-Indie,
Besse!, (Friedrich Wilh.) Duitsch sterrenkundige, 1784/1846, directeur van de ster- 25,000 inw.
Betuwe,
Ned. landschap tusschen Rijn,
renwacht te Koningsbergen.
Bessemer, (Sir Henry) Engelsch ingenieur, Waal en Lek in Geld., 270 K.M. 2 , vrucht1813/98, uitvinder van een naar hem genoem- baar bouwland ; ee•ste woonplaats der Batade staalsoort. vieren.
Beugen, gem. in
bij Boxrneer,
Best, gem., N.-Brab. bij Oirschot, 2798 in1697 inw.
NA oilers.
-
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Beu

(Fagus sylvatica) bekende boomBeuk,
soort, waaraan de bekende beukenootj es
groeien.
(Willem) visscher te Biervliet,
Beukels,
vond het haringkaken uit, 1340/1397 (ook
wel Beukelszoon).
(2) (Jan) ook wel Jan Bokelszoon en Jan.
van Leiden, 1511/36 ; leider der Wederdoopers, was van beroep kleermaker, verboni
zich met Jan Matthijsen, een bakker uit
Haarlem, en trok met een groote macht hunner volgelingen naar Munster, welke stad
zij hadden uitgekozen als hun zetel. Zij overrompelden de stad, waarbij Matthijsen viel,
en nu stelde Jan B. zich als een echt Oostersch vorst aan. Hij zeide door God geinspireerd fe zijn, had het hoogste gezag en liet
ieder onthoofden, die zijn twijfel uitsprak,
hij kleedde zich in schitterende gewaden,
hield 15 vrouwen, waarvan de weduwe van
Matthijsen een gouden kroon. droeg. Hij werd
echter bij weder-inname der stad gevangen
genomen en op 25-jarigen leeftijd op de
meest barbaarsche wijze om het leven. gebracht.
Beuling, (komt van bodeling= darm) worst.
Beunhaas, iemand, die onbevoegd iets uitvoert ; onbevoegde.
Beuningen,
(Koenraad van) Ned. staatsman, 1622/93, pensionaris van Amsterdam,
gezant der republiek, rechterhand van De
Witt. Droomde in zijn jeugd van het Duizendjarig rijk, welke droombeelden op lateren leeftijd terugkwamen, zoodat hij onder
curateele moest worden gesteld, hij stierf
krankzinnig, 20/10.
(2) gem. in Gelderl., bij Arnhem, 2640 inw.
Beurnonville, (Pierre de Riel, markies de)
Fransch maarschalk en staatsman, 1752/1821.
Beurs, gebouw in handelssteden waar kooplieden en makelaars van allerlei branches
te zamen komen om hun zaken to doen en
prijzen en noteeringen van allerlei waren
vast to stellen. Ook wel gebouwen of bureaux
voor een afzonderlijke branche, b. v. korenb.,
effectenb. en in Hamburg bakk
ersbeurs.
Beurtman, een schipper, die op geregelde
tijden tusschen twee eindstations vaart
(beurtschipper).
Beusichem, gem., Geld., bij Geldermalsem,
1658 inw.
Beust,
(Friedr. Ferdinand von) Duitsch
diplomaat, geb. 1809, te Dresden, 1849 minister van buitenl. zaken en eeredienst in

Bew

Zeeland, door de monden der Schelde gevormd, N.-B. 66 K.M. 2 , 6500 inw., Z.-B. 337
K.M. 2 , 30,000 inw.
Bever, (Castor) een knaagdieren-soort, gevonden in N.-Europa, Noord-Azie en N.Amerika, 70-80 c.M. lang, leven in kolonien

n an

rivicroers in kunstige nesten, leve-

een uitstekend pelswerk en bevergeil
(zie ald.)
Bevergeil, een stof, die men vindt in een

ren

viervoudigen zak of buidel in het achterlijf
van den bever ; heeft allerlei kleuren en
wordt van uit Amerika en Rusland ingevoerd, is een artsenij, maar wordt den laatsten tijd weinig gebruikt. Moat tegen het
licht beschermd worden, daar het anders tot
andere scoff en overgaat.
Beverley, stad in Eng. graafschap York,
13,200 inw.
Beverly, stad in N.-Am., staat Massachusetts aan de Ann-Arbor, 13,884 inw.
Bevers, (Mr. J. G. S.) Ned. rechtsgeleerde, geb. 1852, lid van de Prov. Staten van
Z.-Holl. on de Tweede Kamer, laatstelijk
minister van Waterstaat, plotseling gest.
5 Jan. '09.
Beverwijk,
gem., N.-14011. bij Haarlem,
6634 inw.
(2) Beverwijck, (Jan van) beroemde genees- en letterkundige, 1594/1647.
Bevolking, inwoners van een gemeente,
plaats, streek, prov., land enz. ; hun aantal.
Is van vele landen niet juist op te geven.
Bevruchting, het vereenigen van het mannelijk zaad met het vrouwelijk ei. Dit geschiedt op de meest verschillende wijzen en
komt slechts bij menschen, dieren en planten
daarmede overeen, dat een of eenige zaadjes,
uitgestort door een mannelijk individu, bet
eitje of celletje van het vrouwelijk individu
indringt en dit tot ontkieming brengt.
Bewerktuigd, voorzien van werktuigen, organen ; zoo noemt men het leven of de stof
van wezens, welke men onder dieren of planten rekent, hiertegenover staat de onbewerkSaksen, Pruisen vijandig gezind ; verliet na tuigde of doode stof, de stof, die wij beschouden slag bij Koniggratz het land, 1866 min. wen als dood te zijn en niet tot ontkieming
van buitenl. zaken in Oostenrijk, ijverde kan komen.
voor een verbond tusschen Oostenrijk,
Bewusteloosheid, de toestand waarin het
Frankrijk en It., gest. 1886.
wezen verkeert, dat zich niet bewust is, niet
Beuthen, stad in Pruisen, regeeringsdistr. weet hoe het zelf is, nosh een denkbeeld
Oppeln, aan het B.'er water, 60,000 inw.
heeft over datgene, wat buiten hem is ; geBeveland, N.- en Z. B., twee eilanden van heele afwezigheid van denk- of gevoelvermo-
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gen ; afwezigheid of opheffing der zintuigen.
bewustzijn, kennis dragen,
Bewustheid,
weten, dat men zelf bestaat ; besef van het
wezen, dat het bestaat en in welken toestand
het verkeert en de buitenwereld kan waarnemen ; het aanwezig zijn en werken van zintuigen.
Beyschlag, (Wilibald) Protestantsch godgeleerde, 1823/1900, Prof. to Halle, stichter
van den „Protestantenbond" ; schreef
„Nieuw-Testamentische Theologie", „Het
Leven van Jezus", „Mt mijn leven".
(Theodorus) reformist uit Geneve,
Beza,
1519/1605 ; na den dood van Calvin (1564)
hoofd der Fransche gereformeerde kerk.
Bezaansmast, achterste en kleinste mast
van een driemaster of driemastschip.
Bezetenen, krankzinnigen, die lijden aan
woestheid, schreeuwlust enz. ; ook lijders aan
vallende ziekten ; werden vroeger beschouwd
als in bezit of bezeten te zijn van of door
slechte geesten, of duivelen, die door allerlei
middelen werden uitgebannen, ook de bijbel
verhaald eenige gevallen en de genezing (uitbanning) door Jezus.
Beziers, stad in Fr. dep. Herault, a/d Orb,
52,310 inw.
(Johann Friedr. Wilh. von),
Bezold,
Duitsch meteoroloog, geb. 1837. Prof. te
Berlijn, directeur van het observatorium to
Munchen.
Bezoeki, zie Besoeki.
beeediging, het afleggen van
Bezwering,
een eed, dat men de waarheid zal spreken of
heeft gesproken.
(2) het uitbannen, of verjagen van booze
geesten, uit lichaam of huis, door woorden,
formulieren, of gebeden, dikwijls vergezeld
van armbewegingen, geschreeuw of helsmuziek, ketelmuziek.
Bezwijming, het in onmacht vallen, be-,
wusteloos worden. (Zie onmacht of bewuste-

loosheid).
Bhagalpoer, prov. in Bengalen,
53,121 KM 2 , 8,721,481 inw., hoofdst. met
dien naam a/d Ganges, 75,760 inw.
Bhagavad Oita, (lied v/d godheid) leerdicht v/d Indische geloofsphilosophie, deel
v/d Mahabharata.
Bharatpoer, (Bhartpur) Eng. vasalstaat,
Eng.-Indie, 5133 KM 2 , 645,540 inw., hoofdstad net dien naam, 68,000 inw.
Bharavi, Indische dichter, maakte een gedicht van 18 gezangen (de strijd van Ardjoeno met de Kiraten) getiteld : „Kiratarjuiya, 10e eeuw.
rhartrihari, Hindoesche spreukenschrijver
of dichter, 7e eeuw.
Bhaskara,
Indische wis- en sterrenkundige (1114).
Bhatgong, (Bhatgaon, Dharmapatan) stad

in Nepal a/d Himalaya, 30,000 inw. Hindoetempel, bedevaartsoord.
Bhatti, Indische dichter, schreef 6e of 7e
eeuw, Bhattikavyam.
Bhavnagar, Eng. vasalstaat, Bombay, op-

gaven over oppervl. en inw. loopen zeer uiteen, wij melden twee opgaven, oppervl.
747 KM 2 470,000 inw. (7,400,323 inw.),,
hoofdst. met dien naam, a/d Golf van Bornbay, 757,653 inw. (43,792 inw.).
Bhil, Voor-Indisch bergvolk, ook wel
Beels of Bhaila, woven a/d Narbada en de
Tapty ; zwartbruine huidskleur ; loopen haast
naakt, zielental niet juist bekend, 2 millioen ( ?) 700,000 ( ?).
Bhiwani, stad, Eng.-Indie, prov. Punjab,
35,500 inw.
Bhoedsj,
vestingstad, Eng. vasalstaat
Katsj, 25,500 inw.
Bhopal,
Eng. vasalstaat, Centraal-Indie,
17,800 KM 2 , 954,900 inw., hoofdst. met dien
naam a/d Betwa, 77,000 inw.
Bhor, Eng. vasalstaat, Bombay.
Bhot, (Bhutja) Tibetaansche herdersvolk,.
bewoont het Himalaya-bergland.
Bhotan, (Bhutan) onafhankelijke staat aid
Z.helling v/b. Himalaya-gebergte, 34,000
K11.1 2 , 200,000 inw., Boeddhisten, staan onder een erfelijke Dharwa-Radja (vertegenwoordiger van Boeddha) bijgestaan door een
voor 3 jaar gekozen Deb-Radja, die de wereldlijke macht vertegenwoordigt ; hoofdst.
Tassisudon.
Biafra, baai van Afrika's W.kust.
Bialystok,
stad, W.-Russ. gouvernement
Grodno a/d Biala
zijrivier v/d Weichsel,
,

64,000 inw.
Biandrie, (Gri.) dubbel huwelijk der vroury
het hebben van twee mannen.
Bibel, bijbel.
Biber Indianen, horden van A'thabasken-Indianen, in Noord-Amerika, thans nog slechts
200 familien.
Biblia, bijbel, boek.
Bibliologie,
Bibliographie,
Bibliognosie,
boekbeschrijving, boekkunde, boekvermelding, het alphabetisch vermelden van
boeken.
Bibliomanie, boekverzamelwoede.
BibHothecaris, boekbewaarder ; iemand, belast met het ontvangen en uitgeven van
boeken voor een boekerij (Bibliotheek).
Bibliotheek,
boekerij, boekverzameling,
gebouw of lokaal tot bewaring van boeken,
inrichting waar men of kosteloos of teger
vergoeding, boeken kan. leenen.
Bicotre, rr oorstad van Parijs.
Bicycle, (Eng.) fiets,
Bidactylisch, (Lat.) tweevingerig.
Bidassoa, (Vidassoa), Spaansche kustrivier, stroornt in de Golf van Biscaye.
-

Bid

85

Big

Biddeford, stad in staat Maine, N.-Ameri- naar hem genoemde komeet, welke in 1842
ka, 16,200 inw.
zich in tweeen heeft gedeeld en na 1852 niet
Biddle, (John) stichter der Unitariers in meer gezien is.
Eng., 1615/62 ; loochende de heilige driegenBielefeld,
stad i/h Pruisisch regeeringsheid, werd eenige malen gevangen gezet, distr. Minden, 71,800 inw.,
Teutoburgerverbannen en stierf ten slotte in de gevan- woud ; textiel- en metaal-industrie.
genis.
Bielermeer, Bielersee, meer in Zw. kanton
Bidouze, zijrivier v/d Adour, Frankrijk, Bern bij Biel of Bienne, 43 KM 2 .
loop 78 KM.
Bielitz, stad in Oostenr. Silizie, 17,428 inw.
Bidsjapoer, (Bejapoor) voorheen een machBiella, stad, It. prov. Novara, in de Alpen,
tig Mohammedaansch koninkrijk ; W.-hoog- 19,267 inw.
land van Voor-Indict, 1818 door Eng. genoBien, (Fr.) goed, wel.
men, thans deel van Bombay, 800,000 inw.,
Bienfaisance, (Fr.) weldadigheid.
hoofdst. met dien naam, 17,000 inw.
Bienne, zie Biel.
Biebrich, (B.-Mosbach) stad, Pruisisch reBier, gegist en nog weinig nagistend afgeeringsdistr. Wiesbaden, 19,000 inw., tot treksel van mout en hop ; de fabrikatie is
1840 residentie v/d hertog van Nassau ; fa- reeds zeer oud, koning Osivis, 960 voor Chr.,
brieken.
zou reeds in Eg. bier hebben ingevoerd.
Biedermann, (Friedr. Karl) Duitsch schrij- Volgens de „Wiener Brauer- and Hopfenver en politicus, 1812/1901, Prof. i/d phil. te Zeitung" bedroeg de bierproductie in 1901
Leipzig, oprichter der „Deutsche allgemeine van alle groote landen tezamen : 259,946,165
Zeitung" ; schreef „30 jaren Duitsche ge- Hectoliter en een verbruik van 75,593,368 x
schiedenis", „Die Deutsche Phil. von Kant 100 KG. mout (ontkiemd graan). Hierbij
bis auf unsere Zeit". zou Ned. hebben : 1,492,300 HL. met 350,200
Biedert, (Philipp), Duitsch geneesk., geb. x 100 KG. mout, dat is ongev. 30 Liter per
1847, schreef over kinderziekten en voeding. jaar per hoofd. Dit maakt echter nog een
Biecht, (Lat. confessio) bekentenis, be- gunstigen indruk bij Beieren, hier werd 245
lijdenis, oorbiecht ; in de Roomsche Kerk een Liter per hoofd per jaar gemaakt. Men
der 7 Heilige sacrementen, het bekennen of diene echter niet to vergeten, dat hiervan
belijden der bedreven zonden aan een pries- veel wordt uitgevoerd.
Bier-accijns, belasting op bier geheven.
ter, welke daarvoor straf fen op mag leggen
Bier-azijn, azijn uit bier verkregen.
en de zonden vergeven of bidden om vergeBier-bottelen, het in bottels (flesschen of
ving. Zij voelen zich gerechtigd de zonden
te vergeven door Christus, steunende op de kruiken) doen van bier.
beeldspraak, dat Christus den sleutel des heBierens de Haan, (David) Ned. wiskunmels den apostelen ter hand heeft gesteld. dige, geb. 1822, Prof. aan de Leidsche UniOp het 4e Concilie van Lateranen, 1215, werd versiteit.
(C. Joh. Diderik) phil., geb. 1866 ;
bepaald, dat alle geloovigen van beide ge(2)
slachten minstens eens per jaar moeten schreef o. a. „Levensleer naar de beginselen
biechten,
zoo zij dit niet doen, worden zij van Spinoza".
Bierum, gem. in Gron., bij Appingedam,
van de christelijke kerk vervallen verklaard
en blijven verstoken van een Christelijke be- 3887 inw.
grafenis. Ook in vele andere godsdiensten beBiervliet, gem. in Zeel., bij Oostburg, 2361
staat nog de biecht, ofschoon in andere vor- inw.
(2) (Julius Johannes van) geb. 1859, Prof.
men. Den biechtvader is het zwijgen, omtrent
hetgeen de biechteling hem heeft medege- to Gent.
Biesbosch, waterplas, met vele eilanden, bij
deeld, opgelegd en mag onder geen geval
Dordrecht, prov. N.-Brabant en Z.-Roll. ;
verraden worden.
Biechtvader, Roomsch of Grieksch Kath. was voorheen een deel van een landschap,
priester of geestelijke, welke gerechtigd is ontstond 18/11 1421 door dijkbreuk.
Bievre, zijrivier v/d Seine, loop 40 KM.
de biecht of te nemen.
Biferno, riv., Midd. It., stroomt i/d AdriaBiefstuk, komt van het Eng. Beefsteak.
tische zee.
(zie ald.)
Bigamie, (Gri.) dubbel huwelijk, het hebBiel, (Bienne) stad in Zwitsersch kanton
Bern, 25,180 inw., a/h Jura- en Bieler-meer, ben van twee vrouwen.
Big-Black-River, linker zijrivier v/d Mis(waarin het St. Pietereiland, geliefde versissippi.
blijfplaats van Rousseau 1765).
Biggekerke, gem. in Zeel., bij Middelburg,
Biela, zijrivier v/d Elbe, Bohemen, loop 75
779 inw.
K.M.
Big-Horn,
rechtsche zijrivier v/d Yellow(2) (Wilhelm von) Oostenrijksch sterren-

kundige, 1782/1856, ontdekte 27/2 1826 de stone, Noord-Amerika, loop 880 KM.
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Big Horn Mountains, rotsgebergte, Noord- staande geschriften heeft aangebracht, daarAmerika, ongev. 4000 M. hoog. bij moesten de boeken nog alien, om te verBignon,
(Louis Pierre Edouard, baron) spreiden, overgeschreven worden, waardoor
Fr. diplomaat en geschiedschrijver, 1771/ men een groot aantal geschriften kreeg,
1841 ; liet in 1815 als minister van buitenl. soms veel, of iets, maar soms in 't geheel
zaken de conventie teekenen, waardoor Pa- niet op elkander gelijkende, te meer, daar zij
rijs in de handen der geallieerden kwam. tevens in andere talen en ander schrift
Bihar, komitaat in 0. Hongarije, 10.961 werden geschreven en de schrijvers onachtK.M. 2 , 570,000 inw., hoofdst. Groszwardein. zaam, zonder de nu bestaande woordenboeBike,
Portug. negerrijk, kolonie Angola, ken werkten, schrijffouten maakten, maar
6500 K.M. 2 , 95,000 inw., hoofdst. met dien daarbij deels op den rand, deels er tusschen,
naam. uitleggingen en verklaringen schreven. Men
Bij, Bijen, de bekende vliesvleugelige inset- gaf aan de boeken, die men meende to beten, leven in 't wild of in korven bij de men- vatten. de Christelijke waarheid, den naam
schen, zeer gezellig in groote maatschap- van canoniek, de andere worden gebruikt
voor uitleggingen en om voor te lezen ; de
boeken, die men voor onjuist verklaarde heeten apocrieph, (zie ald.). Echter lang duurde het voor men een lijst der boeken aannam. Eerst in 494 stelde men een lijst samen
met juiste aanwijzingen. Met de hervormingen kreeg men nogmaals een strijd, waarop
MOEDER OF
WERKB1J.
MANNETJE OF
men eindelijk als het Oude-testament aanKON1NGiN.
DAR.
nai-n, den Israelietischen canon, met verwerpijen, bestaande uit werkbijen, eenige ping der apocryphe boeken, die men echter
mannetjes of dap-en en een koningin, die als stichtelijke geschriften in den bijbel beslechts eieren leggen kan ; worden om hun Meld, terwij1 men het N.-testament samenhoning en was gehouden.
stelde op den grondslag van oude getuige(biblia, boeken) ook : Godswoord, nissen of den leervorm dien zij inhielden. Van
Bijbel,
bock der boeken, heilige schrift enz., is de of hun ontstaan tot aan de boekdrukkunst
naam of zijn de namen voor de verzameling hebben de bijbelsche boeken dus verscheidene
van 66 boeken, welke door de Christenen als wijzigingen ondergaan. Sedert 1548 is het
oorkonde, bewijsgrond en richtsnoer voor hun Oude-testament in verzen verdeeld, de vergodsdienst wordt aangenomen. Men be- deeling wordt toegeschreven aan Hugo van
schouwt deze boeken als geschreven door St. Caro (gest. 1262). Het Nieuwe-testament
mannen, door God geinspireerd, er mag en
werd in hoofdstukken, daarna in regels verkan dus niet door hen aan getwijfeld wor- deeld, maar deze zijn zoo dikwijls veranderd,
den. De lezing is aan Roomsch- en Gridat men geen juiste aanwijzingen of jaartalKath. met nog vele andere geschriften ver- len kan opgeven. Op de Roomsch-Kith.
boden, daar men vreest voor verkeerde uitkerkvergadering te Trente werd do Latijnleggingen of valsche vertalingen, daarbij is sche vertaling (Vulgata) aangenomen en
Latijn de kerktaal en kan men in deze taal andersdenkenden met den banvloek bedreigd.
slechts den bijbel goed lezen en begrijpen. Bovenstaande is onbevooroordeeld nit de
De bijbel is verdeeld in twee deelen : het menigte hijbel -verklaringen en gesehiedenissen
Oude en Nieuwe Testament. Het Oude sluit overgenomen. willen er nog even op wijongeveer 100 jaar voor Christus, en bevat zen, dat al bestaat er geen juiste, onver39 boeken van verschillende schrijvers en tij- onderde bijbel, men niet mag vergeten, dat
-

-

den. Dit wordt ook door de Joden aangenoveranderingen om bestwil of ter verduidelijmen. Het Nieuwe heeft 27 boeken en is onking zijn aangebracht en zij niet zijn gesehied
geveer 390 jaar na Christus afgesloten. De
Fouten of
met het oog op vervalsehingen.
oorspronkelijke gesehreven werken heeft men vergissingcn kart men aan de then levende
cehter niet nicer eI1 ook den oorspronkelijken
mensehen. niet ten kwade cluiden.
tekst niet. heeft men vertalingen en nitijbeigenootschap, vereenigingen ontstaan
treksels en hiernit heeft men den tegenwoordig bestaanden bijbel samengesteld. lie in 't einde yid 18e eeuw, thins over de geoudste, handschrift, weik men Uezit is va t' heel wereld verspreid, ter verspreiding gra1106. Kennilot en Hossi hebben US of tegen zeer prijs van den hijbel,
3ijgcla9f, het geloof beehten aan onbestaaii
duizend handschriften net den bijbel vergeleken em Cell ZOO iniSt 1110gen11ell te (ti, Diet to be,2:riji3en of onnatuurlijke dinge/L
Bijou, (Fr.) sie•aad, kleinood, juweel.
samenstelleil. Het is editor bekend. dat de
Eiizuttere„ (Fr.) versiering, sieraden,
kerk in de eerste eeuw reeds veranderingen,
verbetering,en en wijzigingen aan de be- schik.
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Bijslaap, geslachtelijke gemeenschap van
man en vrouw.
Bijtsen, kleuren, door bijtende stoffen of
verbindingen kleuren.
Bijvoegelijk naamwoord, (Adjectief) een
woord, dat een toestand of hoedanigheid van
een zelfstandigheid aanduidt, b.v. dik, groot,
klein, lang.
Bikanir of Bikaner, Eng. Indische vasalstaat, 57,858 KM 2 , 831,960 inw., hoofdst.
met dien naam, 53,071 inw.
Bilbao, hoofdst. v/d Span. prov. Biscaye,
a/d Nirvion, 83,400 inw. ; vesting, ijzersmelt.
Bilderdijk,
(Willem) Ned. dichter, geb.
1756, werd van 1778 tot 1806 verbannen en
zwierf v/d eene stad naar de andere, als ook
in het buitenland, was hier gehuwd en geloovende dat zijn vrouw gestory en was,

Bio
stad, Belg. prov. Henegouwen,
Binchi,
12,000 inw
Bindweefsel, de door het geheele lichaam
.

loopende dunne elastische banden, die het
geheele lichaam to zamen houden.

Bingen, stad in Groothertogdom Rijn-Hessen, 10,000 inw., voorheen een vrije stad;
wijnbouw.
Binghamton,

stad in staat New-York,

40,000 inw.

Bingiey, stad, Eng. graafschap York, aid
Air, 19,300 inw.
Bingtil Dagh, berg in Turksch Armenia,
3752 M. hoog.
Binnenlandsche taken, taken, regelingen,
wetten, verordeningen, enz. het binnenland
betreffend.
Binocle, (Fr.) oogglas, lorgnet, tooneel-

kijker.

Bintang, eilandengroep, met hoofdeiland in
Ned. Cost-India, zuidelijk van Malakka,
5300 KM2 , 20,000 inw., hoofdpl. TandjongPinang.
Sint*
Afrika.

linker zijrivier v/d Niger, W.-

Binz, (Karl) Duitsch geneeskundige, geb.
1832, Prof. te Bonn.

W. B1LDEIIDIJK.

huwelie hij in Eng. nogmaals ; hij is een van
de eerste Ned. dichters en heeft een schat
van werken nagelaten, gest. 18/12 1831 ; hij
had door ziekelijkheid een slecht humeur en
was bij velen niet geliefd.
Biljard, tafel, ingericht voor het biljardspel, een spel met Brie ballen, welke voortgestooten door een stok (queu) elkander moeten raken.
Biljet, (Fr. Billet) bewijs, briefje, kaart3e.
Billioen,
=
millioen
keer
millioen
1,000,000,000,000.
Billaud Varenne, (Jean Nicolas) Fr. staatsman, 1756/1819 ; aanklager v/d koning, en koningin. Ward naar Cayenne verbannen, 1816
ontvlucht
Bale, rijrivier v/d Elbe, 63 KM. lang.
Billiton, eiland en residentie van Ned.-Indie, tusschen Banka en Borneo ; eiland B. met
150 omliggende eilandjes, opperv. 4807 KM2 ,
41,560 inw., hoofdstad Tandjong Pandang;
tinrnijnen, 1860 Billiton Maatschappij.
Bilston,
stad, Eng. graafschap Stafford,
23,460 inw. ; ijzer- en koienmijnen, fabrieken.
Bilt, (Cornelis van der), Amerik. industrieel, 1794/1877 uit acme ouders geb., werd
Biljarclair .
BiEmbia, Duitsch protectoraat, Kameroen.
-

Bio
, leven, levens
(in samengestelde woorden).
Biobio, kustrivier in Chili, 300 KM. lang,
doorstroomt de prov. met dien naam, 10,769
KM2 , 133,589 inw., hoofdpl. Angeles.
Biochemie, leer van de stofwisseling der

levende wezens.
Biogenetische wet, de wet der ontwikkeling der levende wezens, door Haeckel gevonden ; de wet, dat elk levend wezen voor zijn
volkomen ontwikkeling, de ontwikkelingstrappen zijner voorouders moot doorloopen.
Biogenie, (Gri.) ontwikkelingsgeschiedenis
van het ei tot de geboorte van een levend

wezen.

Biograaf, levensbeschrijver.
Biographie, levensbeschrijving.
Biologeeren,
beinvloeden ;
zie

suggereeren.
Biologie, leer der levensverrichtingen van
dieren en planten ; beschrijving daarvan.
Bioloog, beschrijver der levensverrichtingen, van dieren en planten, hun overeenkomst en afwijkingen ; onderzoeker der bewerktuigde wezens.
Bion, Gri. dichter uit de 3e eeuw voor
Christus, schreef treurspel op Adonis, bleef
bewaard.
Bioscoop, levensbeschrijver, geschiedenisschrijver ; instrument ter vertooning van levende beelden.
Biot, (Jan Baptiste) Fr. natuur-, wis- sterren- en geneeskundige, 1774/1862. Prof. te
Parijs.
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Sire, (Jean Baptist Edward) Fr. schrijver, wettigen en onwettigen weg het volksgezag,
voerde verschillende oorlogen en werd 21
geb. 1829, schreef vele werken.
Birilaw, (Alexei) Russ. admiraal, geb. 1844. Maart 1871, door keizer Wilhelm I tot rijks1904 gouverneur van Kroonstad ; minister. kanselier v/h vereenigde Duitsche rijk en in
Birjussa, rivier, Russ. Siberia, 400 KM. den erfelijken vorstenstand verheven. Onder
keizer Wilhelm II kwam echtar dikwijls verlang.
Birjutsch, stad in Russ. gouvernement Woronesch, 13,194 inw.
Birkenfeld, Oldenburgsch vorstendom, 503
KM. 2 , 43,409 inw.
Birkenhead, havenst., Eng. graafschap met
dien naam a/d Mersey, tegenover Liverpool,
114,814 inw. ; met een tunnel met L. verbonden.
Birma, (Barma, Burma) Eng. prov. in Achter-Indie, 663,518 K.M. 2 , 10,492,244 inw.,
meest Boeddhisten en Mongolen, met eigen
taal ; hoofdprod. : katoen, goud en andere
BISMARCK.
metalen, thee, suiker, rijst, marmer, teakhout. Het land is bergachtig ; was voorheen schil van meening voor, zoodat hij op vereen der machtigste staten van Achter-India, langen v/d keizer, 20 Maart 1890, ontslag
1826/53 gingen de kustlanden in handen der nam ; gest. 30/7 1898 te Friedrichsruhe, 16/3
Eng. over, 1885 onderwierp de zeer despot- 1899 aldaar, in het nieuwe Mausoleum in tesche koning Thibo zich en 1/1 1886 werd B. genwoordigheid van keizer Wilhelm II bijals deel van het Eng.-Indische rijk geprocla- gezet. Gedurende zijn leven werden twee
meerd. aanslagen op hem gepleegd : 5/7 1866 door
Birmingham, stad in Eng. graafschap Cohen-Blind, 13/7 1874 door Kullmann. Vele
Warwick, 542,000 inw. ; tweede gewichtigste gedenkteekens zijn voor hem opgericht o. a.
fabriekstad. van Engeland, metaalfabrieken. het reuzenstandbeeld voor het Rijksdagge(2) Stad in Alabama, N.-Amerika, 38,415 bouw te Berlijn.
inw. ; industrie, metaalfabrieken.
(2) (Graaf Herbert Nikolaus, vorst von)
Birs, zijrivier v/d Rijn, Zwitsl., loop 66 zoon v/d voorgaande, geb. 1849 ; gezant te
K.M. lang.
Den Haag, 1888 minister ; gest. 1904 ; zijn
Birt, (Theodor) Duitsch schrijver, geb. zoon Otto geb. 1897.
1852 ; Prof. te Marburg, pseud. Beatus Rhe(3) (Wilhelm Albrecht Otto, graaf von) 2e
nanus.
zoon van den onder no. 1 genoemde, 1852/
Bis, (Lat.) tvv-eemaal.
1901 ; Opper-pres. van Oost-Pruisen.
Biscaye, Spaansche Baskische prov., a/d
Bismarck-A rchipel, voorheen Nieuw-BritGolf van Biscaye, oppervl. 2165 KM 2 , tannie, sedert 7/5 1885 onder Duitsche be311,361 inw. ; hoofdstad Bilbao. scherming staande eilandengroep, N.-lijk van
(2) Golf van Biscaye, inham v/d Atlanti- Nieuw-Guinea in den Grooten Oceaan,
schen. Oceaan aan de Spaansche en Fransche 47,100 K.M. 2 , 188,000 inw., meest Papoea's.
kust. Grootste eiland: Nieuw-Pommeren of Birara,
Bisceglie, stad, It. prov. Bari, 21,765 inw. ; 24,900 K.M. 2 , en Nieuw-Mecklenburg of
haven. Nieuw-Ierland, 12,956 KM 2 .
Bisco-eilanden, Eng. eilandengroep ifd Z.Bison, geslacht van buffels, met ronde (13IJszee, 1830 door. Bisco ontdekt.
waarts gekromde en voor den schedel geBiscuit, (Fr.) bischuit of beschuit ; dubbel plaatste, gebogen hoornen ; kwamen vroeger
gebakken. in Ainerik9 in hidden van duizenden voor.
Bisdom, (Diocese) gebied onder bestuur van
een bisschop in de Roomsch Kath. kerk ; een
kerkelijk gebied waarover een bisschop staat.
Bismarck-Schanhausen, (Otto Eduard Leopold, graaf en later vorst von) le rijkskanselier van 't Duitsche rijk, geb. 1/4 1815. Een
grootste en beroemdste staatsmannen
der
van zijn tijd, was 1859 gezant te Petersburg,
1862 te Parijs, 1862 minister van buitenl.
49
taken. Zijn streven was Duitschland tot een
IOW!,
groot, machtig rijk te maken, waarin Pruisen
Bissao- of Bissagos-eilanden, Port.-Afr.
de machtigste zou zijn en waarin hij dan ook
volkomen slaagde. Hij onderdrukte langs eilandengroep (30 eilanden) ajd kust van Se-
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negambie, ongev. 4000 K.M. 2 ; hoofdst. Bolama of Bulama.
Bisschop, (opziener) in de Kath. kerk,
naam voor den navolger der Apostelen van
Christus en plaatsvervanger v/d paus als
kerkoverste ; bestuurder van een zeker gebied met verschillende rechten en een zekere
macht.

Bla

Bjelo-Osero, (het witte meer) meer in N.lijk Rusl., 1124 KM. 2 , door het Marienkanaal
met het Onegameer verbonden.
Bjelopolje, stad, Russ. gouvern. Charkow,
15,233 inw.
Bjezly, stad, Russ. gouvern. Bessarabia,
18,256 inw_
Bjorneborg, havenstad in Finland, gouvernement Abo, aid Bottnische golf, 14,953 inw. ;
houtuitvoer.

Bjornson,
(Bjornstjerne) bekende Noorweegsche dichter en schrijver, geb. 8/12 1832 ;
red. v/h „Aftenbladet", kreeg 1903 den
Nobelprij s.
Blaaderen, (Van), Ned. schilder, gob. 1873.
Black, (Joseph) Schotsch scheikundige,
1728/99 ; Prof. to Glasgow en Edinburg, ontdekker van het koolzuur.
Blackburn, stad in Eng. graafschap LanCHRIST. B1SSCHOP.
caster, 127,527 inw. ; linnen- en katoen-industrie.
(2) (Cnristoffel) Ned. schilder, 1828/1904.
Blackfeet, (zwartvoeten) Indianenstam in
Bithynie,
Klein Aziatisch landschap aid N.-Amerika, thans nog slechts 1500 zielen in
Zwarte zee, 280/74 voor Chr. onafhankelijk Montana.
koninkrijk, met de hoofdst. Nicomeda.
Blackheath, heideveld bij Londen, ontspanBitjoeg, (Bitjuga), zijrivier van den Don, ningsoord der Londenaars.
250 K.M. lang, Rusl. ; aan haar oevers worBlack Hills, ber.gketen, Z.W.-Dakota, N.den de bekende paarden geteeld.
Amerika, bevat goud, lood, ijzer en steenBitlis,
(Bedlis) stad, 38,886 inw., in het kool.
Turksch-Armenisch-vilajet met dien naam,
Black Mountains,
berggroep, Appalachen,
26,800 K.M. 2 , 398,600 inw. ; uitgebreide han- N.Am.
del.
Blackpoel, stad, Eng. graafschap LancasBitonto, stad, It. prov. Bari, 30,256 inw. ; ter, 23,846 inw.
25/5 1734, overwinning der Spanj. op de OosBlack River, naam voor 5 rivieren in N.tenrij kers .
Amerika, o. a. (1) staat New-York, mondt
Bitter aarde, magnesia.
in de Black-River-baai, 290 KM. lang, (2)
Bitterfeld, stad, Pruisisch regeeringsdistr., bevaarbare rivier op Jamaica.
Merseburg, 12,000 inw. ; industrie, bruinkoolBlackwall, Oostelijk stadsdeel van Londen.
mijne-n.
Blackwater,
kustrivier van Ierland, 177
Bitterwater, bronwater, mineraalwater.
KM. lang.
Bivak, (Biwak), legerplaats, kampplaats.
stroomt in
(2) kustrivier,
Bizet,
(George) (eigenl. Alexander Cesar Blackwater baai, 162 E.T.M. lang.
Leop.) Fr. opera-componist, 1838/75 ; schreef
Blackwood, zwarthout, Ebbenhout.
Bladel, gem., N.-Brab., 1543 inw.
zeer klein soort kevers, meBladkevers,
taalglanzig, leven op planten en kunnen
-

-

-

-

groote schade aanrichten, daar zij meestal in
groote getalen voorkomen.
Bladluizen, (Aphidina) halfvieugelige insecten ; zijn zeer kleine wezentjes, die in groote

„Carmen", „Les pecheurs de perles" e. a.,
kreeg in 1857 den „grand prix de Rome".
Bjelaja, linker zijrivier van de Kama, 0.-

BLADLUIS

getalen op bloemen en planten voorkomen,
Bjelgorod,
stad in Russ. gouvernement zijn zeer traag en blijven het grootste gedeelte
Kursk, 21,850 inw. ; zeep- en leder-fabrikatie. van hun leven op een plaats zitten ; scheiden

Rusland.
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een speekselachtige, zeer zoete stof af, welke
een geliefde kost der mieren is (mierzoet of
mierenhoning). Hiervoor bewaren de mieren
des winters de eitjes van deze beestjes en
leggen ze des zomers in de zon. De wijfjes
brengen, nadat zij uit het of gekomen zijn,
zonder bevrucht te worden den geheelen
zomer door jongen voort.
Bladmossen, een overal voorkomende mossoort ; groeit op den grond, op boomen, rotsen enz., neemt zeer veel water op ; hiervan
250 soorten.
Bladneuzen,
(Phyllorhina), een insectenetende vleermuizenfam., heeft een eigenaardig gevormden neus.
Bladroller, een rups, welke zich in eon opgerold blad spint, waaruit een nachtvlinder
komt.
Bladvlooien, (Psyllina), zeer kleine inseetenfam., springt van plant tot plant ; halfvieugelig.
Bladwespen, (Tenthredinidae), een vliesvleugelige insectenfam., steekt of zaagt een

Bta

vele werken, o.a. „Geschiedenis der Fransche revolutie".
(2) (Aug. Alexander Philippe Charles),
Fr. kunsterititcus, broeder v/d voorgaande,
1813/82 ; schreef „L'oeuvre complete de Rembrandt", oprichter v/d „Gazette des BeauxArts" e. a.
Blanchard, (Francois of Jean Pierre), eerste Fr. uitvinder van een vliegmachine, 1753/
1809 ; was een der meest beroemde mannen
uit zijn tijd. Hij vloog 7 Jan. 1785 over het
kanaal van Dover naar Calais, daarna reisde
hij door de Nieuwe Wereld, werd op een reis
door Duitschland gevangen genomen wegens
revolutionaire taal ; hij deed 66 luchtreizen,
gest. 7/3 1809.
(2) Zijn vrouw zoete het luchtreizen voort,
doch stortte op haar 67e reis te Parijs naar
omlaag, doordat haar ballon in brand raakte ;
1778/1809.
(3) (Emil), Fr. natuurkundige, 1819/1900.
Prof. te Parijs.
Blanche, vaq Castilie, koningin-regentes
van Frankrijk, 1188/1252 ; huwde Louis van
Frankrijk, had ook na de troonsbestijging van
Lodewijk IX veel invloed op de regeering.
Blanc nezr kaap in het Nauw van Calais.
Blanco, wit, onbeschreven. Blanco crediet,
onbeperkt crediet. Blanco volmacht, volmacht tot het doen van besluiten, het deel
nemen of anderszins volgens eigen goeddunken.
Blandain, gem., Belg., prov. Henegouwen.
Blangini, (Guiseppe Maria Felice), It.
componist, 1781/1841 ; opera's e. a.
Blanken, (Jan) Ned. waterbouwkundige,
1755/1838 ; aanlegger v/h Noord-Holl. kanaal
en vele anderen.
Blankenberghe, stad en badplaats, Belg.
prov. W.-Vlaand.
Blankenburg, stad in Brunswijk a/d Harz,
11,243 inw.
Blankenese, stad in Sleeswijk, a/d Elbe,
met Siillberg (76 M.) en toren ; geliefde bezoekplaats der Hamburgers.
Blanqui, (Louis August), Fr. revolutionaie gob. 1805 ; Warn aan alie Fransche opstanden
van zijn tijd deel. We•d 1839 ter dood
'
veroordeeld 011 1871 tot levenslange gevangeuisstraf, 1879 beg_,enadig_,rd; gest. 2/1 1881.
(2) (Adolf Jerome), broeder van bovengerioemde, 1798/1854; volksvertegenwoordig,er
can schrijver.
Blanquisten, aanlmni2;ers van Blanqui (onder no. 1 genoemde) zijn leer.
El!anskertuald, decal het Bohmerwald,
1080 M. hoog.
N. - 11011., 1 nor van NaarBlaricura,
den, 1250 invv.
Ned . geneeskundige,
Blasius, (( ,,n-,rd
1666/92.
-

BLADWESPEN.

gaatje in de bladeren, waarin dare een eitje
wordt gelegd.
Blaeu, (Willem Jansz.) Ned. wis-, sterrenen natuurkundige, geb. 1571, was tevens
drukke• en kaartenteekenaar ; gest. 21/10
1638 te Amsterdam.
(2) (Joan of Johannes ItVillemsz.) oudste
noon v/d voorgaande, volgde zijn vader in
vele dingen op en was tevens rechtsgeleerde ;
gest. 1673.
Nog wordt melding gemaakt van een zoon
Peter, welke met zijn broeder, bovengenoemde, de „Atlas Blaviana" heeft uitgegeven.
8 lagoveleschtschenks, stad, Russ. gouvernement Amur, a/d Amur en Seja, 32,834 ;
middelpunt der Siberische goudmij nen.
Elake, (Robert) Eng. zeeheld, 1599/1637;
brak in 52/53 de macht der Hollanders, versloeg 1657 de Spaansch© vloot bij Santa-Cruz.
hmage, (Fr) eme nd, bill a m, slechte
naam.
Biameeren, stead, blaam opwerpen.
131351C, (Jean Charles Louis), Fr. agitator,
:--cbrijver en geschiedschrijver, 1811/82; moest
15/5 1818 near Engeland vluchten, was in
'71 141 Vail de natiorale vergadering, schreef
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Blau, zijrivier v/d Donau bij
Blauen, berg in het Zwarte woud (1167 M.

Bleiswijk, gem., Z.-Holl., bij Rotterdam,
1738 inw.

Blekinge, landstreek in Z.-lijk Zwed. a/d
st.
Blauwbaard, (Ridder Raoel), ridder uit een 0.-zee, 3011 K.M. 2 , 146,302 inw. ; hoofd

hoog).

oud Fr. sprookje van Charl Perrault.
Blauwbloed, adellijk bloed ; langen tijd
meenden vele menschen, dat zij, die van adel
waren, ander bloed (blauw) in de aderen
hadden.
Blauwboek, boek, genoemd naar den blauwen band, welk in Engeland wordt uitgegeven, inhoudende later openbaar gemaakte diplornatieke geheimen; men heeft ook in andere landen gele en roode, groene en grijze
boeken. Bij ons spreekt men van een oranjeboek..
Blauwe grot, grot, door Copisch ontdekt,
op het It. eiland Capri, 36 M. lang, 30 M.
breed, ingang 1 M.
Blauwe kruis, de in 1877 te Geneve opgerichte en sedert dien tijd over de geheele wereld verspreide vereeniging tegen drankgebruik.
Blauwe Maandag, oorspronkelijk de dag
voor de vaster ; deze was een feestdag, doch
is langzaam verdwenen. Wij gaven er de beteekenis aan van een zeer korten tijd,
wat niet lang duurt.
Blauwe zalf, kwikhoudende zalf ; wordt tegen syphilis gebruikt ; vergiftig.
Blauwkous, (Fr. Bas-bleu), vrouw die veel
geleerd heeft of doet alsof zij veel weet, zich
met politiek en andere soort zaken inlaat,
de mannen bedilt, maar van een huishouding
niets weet ; spotnaam voor vrouwen die beweren geen man te willen hebben, omdat
deze zoo slecht zijn.
Blauwsteen, azuursteen. (kopervitriool).
Blauwzuur, verbinding van water-, koolen stikstof ; komt wel voor in pitten van
vruchten, is in watervrijen toestand kleurloos ; zeer zwaar vergif.
Blavat, kustrivier in Z.-lijk Bretagne, 60
K.M. lang.
Blavatsky, (Helena Petrowna Hahn), Russ.
theosophiste, 1831/91 ; maakte vele reizen,
schreef eenige theosophische werken.
Blaydon, fabrieksstad, Eng. graafschap
Durban a/d Tyne, 13,371 inw.
Blazoen, wapenschild.
Bled, (Victor du), Fr. schrijver, geb. 1849.
Bleekpoeder, chloorkalk.
Bleekzucht, (Chlorosis), een veel bij vrouwen en jonge meisjes voorkomende bloedarmoede.
Biel, naam van eenige karperachtige visschen, fam. der brasems, 3 soorten ; ook in
Nederland.
Bleys, (Adrianus Cyriacus), Ned. architect, geb. 1842 ; bouwde te Amsterdam de St.
Nicolaaskerk, het St. Elizabethsgesticht en
het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis enz.

Karlskrona.
Blende, delfstof, bestaande uit 33 % zwavel en 67 % zink of andere metalen.
Blenker, (Ludwig) revolutionair, geb. 1812;
'49 aanvoerder in Baden en Pfalz, vluchtte
naar N.-Amerika, waar hij 61/62 als cieneraal
tegen de Z.-lijke staten streed ; gest. 31/10
1863.
Blerik, dorp, gem. Maasbree, Limburg.
Bleriot, (Louis) Fr. aeronaut, vloog met
een vliegmachine, 25 Juli 19n9, over het Kanaal naar Eng., waarmede hij verschillende
groote prijzen, die daarop gesteld waren,
won.
Bles, (David Joseph), Ned. schilder, 1821/9g.

DAVID JOSEPII BLES.

Blesseeren, wooden, verwonden.
Blessure, (Fr.), wonde, wond.
Bletonisme, gave, aangeboren of ingebeeld,
om onderaardsche waterbronnen to kunnen
aanwijzen.
Blicher, (Steen Steensen), Deensch dichter
en schrijver, 1782/1848beschreef in novellen het leven op Jutland.
BHcher Clausen, (J.) Zweedsche schrijfster, schreef o. a. „Het verloren tooverland".
Blies, rechter zijrivier v/d Saar, Rijn-Pfalz,
74 K.M. lang.
Bligh, (William), Eng. zeevaarder, 1753/
1817 ; ontdekte, in een open boot op den Gr.
Oceaan varende, eenige eilanden. Schreef
eenige werke -n; 1806 gouverneur van NieuwZ.-Wales.
Blijspel, of comedie, dramatisch tooneelstuk, dat een vroolijke, komische of lachwekkende voorstelling geeft van zaken, geschiedenissen of personen ; waren reeds zeer vroeg
bekend, komen thans in alle talen voor, vertaald of oorspronkelijk. Frankrijk heeft echter hierin zijn weerga niet,
Blik, dun, vertind plaatijzer.
Bliksem, een luchtverschijnsel, voortgebracht door electriciteit ; het overspringen
van een electrische vonk van de eene wolk,
geladen met electriciteit, op de andere •of
—

ell

op een voorwerp op de aarde. Door de snelheid waarmede dit geschiedt, worden lucht
en wolken uit elkander geslagen, terwijl de
twee electrische stroomen zich met elkander
verbinden, waardoor wij hier op de aarde
het geraas of gedonder hooren. Dit vervult
den mensch met ontzag en tevens met
bewondering, daar het een prachtig verschijnsel is en zeer goed verklaard kan worden ; voorheen gaven de menschen er allerlei
dwaze en bovennatuurlijke uitleggingen aan,
die, jammer genoeg, tegenwoordig nog geloofd worden.
een instrument uitgeBliksem-aflelder,
vonden door B. Franklin (1752). Is een ijzeren of stalen spitstoeloopende stang, geplaatst op een huis, toren enz., die met eon
geleidenden draad met de aarde is verbonden ; mocht nu de bliksem (de electrische
stroom of vonk) zich met het aard-magne-

92

Blo

Blindeeren,
vestingen, schepen, treinen
enz. bomvrij maken, met aarde, stroo, seegras, plaatijzer enz.
Blinde-darm, in het menschelijk lichaam,
dat deel v/d dikken darm, dat ligt aan de
rechter onderzijde van het lichaam, onder de
lever ; het vormt een soort zak waarin de onverteerbare of harde voorwerpen achterblijven, waardoor dikwijls ontstekingen ontstaan.
(Herman), Ned. aardrijkskundige,
Blink,
geb. 1852 ; privaat-docent aan de universiteit to Leiden. Schreef : werken over Ned., de
aarde„Onze Planeet", en geeft het tijdschrift „Vragen van den Dag" uit.
Bloch, (Iwan Stanislawowitsj) Russ. schrijver, 1826/1902 ; ijverde voor den wereldvrede,
schreef o.a. „De oorlog der toekomst".
Block, (Bruno) Vlaamsch schrijver, 1828/
99 ; schreef vele werken, ook eenige tooneelstukken.
(2) (Maurits), Fr. statisticus, 1816/1901.
Blockx, (Jan) Belg. componist, geb. 1851 ;
directeur v. h. conservatorium te Antwerpen.
een soort aanteekenboekje of
Bloc-notes,
schrijfboekje, waaruit men licht de blaadjes
scheuren kan.

Blood, (Sanguis) de in de aderen voorkomende vloeistof van het dierlijk (menschelijk) lichaam ; stroomt door het lichaam en
vernieuwt, bouwt op en versterkt de weefsels
en voert tevens de niet to gebruiken of afgescheiden scoff en weg ; het bestaat uit een
vloeistof, waarin duizenden kleine roode en
witte lichaampjes, maar van de eerste het
meest. Het lichtroode bloed, hetwelk in de
longen zuurstof heeft opgenomen heet slagaderlijk bloed, het donkere is rijk aan koolzuur, stroomt naar de longen en heet aderlijk blood. (Zie bloedsomloop.)
Bloedarmoede, (Anaemie), is een ziekelijke
toestand, die veroorzaakt wordt, doordat het
bloedgebruik grooter is dan de door het
lichaam gemaakte hoeveelheid. Het is dus
een gebrek aan bloed of gebrek van het
bloed zelf anti roode en witte bloedlichaampBLIKSEMAFLE t DER.
jes ; heeft vele oorzaken en kan sleclits genetisme verbinden, waardoor hoogstaande voor- zen door wegneming der oorzaak en door verwerpen als huizen, torens, boomen enz. zeer sterking.
zie Bartholomeusnacht of
Bloedbruiloft,
good als geleiding dienen, dan trekt de bliksenaafleider dezen stroom aan, die dan langs Hugenoten.
Bleed en vuur, devies van het Leger des
den draad naar de aarde wordt geleid, terHeils.
wij1 het huis of anderszins gespaard blijft.
Bloedkleurstof, zijn de roode bloedlichaampBlind, (Karl), Duitsch staatsman en schrijver, nam deel aan den opstand in Baden, jes, welke in groote massa in het bloed voorkomen en het blood de roode kleur geven.
1848, geb. 1826 ; thans te London.
dit zijn de in groote
Bloedlichaampjes,
(2) (Ferdinand-Cohen B.) deed 7/5 1866
een aanslag op Bismarck, benam zich in de massa's voorkomende, zeer kleine, rondplatte
schijfjes in het biped. Hebben twee kleureri,
gevangenis het leven.
Blindage, beschermmateriaal, tegen spring- rood en wit. De roode hebben echter de
overhand, zij komen ongeveer in getale van
projectielen, van vestingen en treinen.
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a 5 Mill. per druppel voor, terwijl de witte een spierbundel, die steeds samentrekt en
zich met de roode verhouden van 1 tot 500. daardoor het bloed, hetwelk uit de longen, geDe roode lichaampjes nemen de zuurstof in vuld met zuurstof, komt, in de slagaderen
perst tot in de kleinste bloedvaatjes, totdat
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BLOEDL1CHAAMPJES (ZEER VERGROOT).

de longen op en scheiden het koolzuur uit,
de witte zijn meer tot ontsmetting en vertoonen zich dadelijk aan een wondje waarin
vuil (infectie) gekomen is, terwijl zij ook de
overhand hebben bij de stoffen (pus), die gezwellen uitscheiden.
Bleedloogzotit,
ijzerblauwzure-kali,
of
blauwzuur ijzcroxyde-kali ; een zeer moeilijk
te verkrijgen stof, die gebruikt wordt in ververijen en de galvano-plastick ; wordt verkrcgen uit bloed, hoorn, klauwen, leer, vodden,
hoeven, }mar enz.
Bloediuis,
(Schizoneura lanigera)
een
soort bladluis, die als men ze dooddrukt een
roode plek nalaat ; zijn zeer schadelijk,
komen op de schors van vruchtboomen veer.
Bloedregen, regen, die zeer kleine vulkanische stoffen inhoudt en daardoor roodgekleurd is
Bloedschande, sexueele gemeenschap tusschen nauw tot elkander staande familieleden. Is bij de Ned. wet verboden, wettig of
onwettig.
Bloedserumtherapie,
geneeskunst
door
bleed-serums ; het bloed van menschen en
dieren, behebt met een besmettelijke ziekte,
houden een serum in tot genezing der kwaal.
Nu spuit men een dier met een zeker ziektegif in, bet bleed van dit beest zal spoedig
een tegen-serum bevatten, welke men bet
ontneemt en waarmede men menschen, die
ook aan die ziekte lijden, inspuit ter genezing.
Bioedsomloop, het bloed van mensch en
dier, stroomt onophoudelijk van het ontstaan
tot het tenietgaan door het lichaam, waarvan het hart het middelpunt is. Het hart is

131,0EDSOMLOOP.

zuur in de aderen komt, welke bet naar het
hart voeren, terwijl het clan dadelijk weer in
de longen wordt geperst. Heeft het zich daar
van de slechte stoffen ontdaan en weer zuurstof opgenomen, dan stroomt het weer naar
't hart, om van daaruit weer in de slagaderen te worden gedreven.
Bloedspuwen, (haemoptysis) het door de
keel komen, met golven of door hoesten, van
bleed ; komt meestal van de longen, maar
kan ook uit de maag komen.
Bioedverwantschap, de betrekking tusschen
personen, van elkander of van een persoon
afstammen.de.
Bloedvaten, de vliezige kanaaltjes of buisjes van het menschelijk en dierlijk lichaam,
waardoor het bleed stroomt.
Bloedvin, of bloedzweer, begint met klein
rood puistje, welke steeds greeter wordt tot
bet een knobbel vormt, die zeer pijnlijk is ;
nadat deze doorgebroken en uitgeknepen is
geneest het weer spoedig. Ontstaat door een
ontsteking der smeerkliertjes der huid.
Bloedwraak, een nog lang niet uitgestorven of zeldzaam voorkomende gewoonte om
bij een bedreven moord, bet bloed van den

dader te eischen.
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Bloedauigers, (Hirudines) wormen, gelij- digd de bevelen niet opgevolgd te hebben
'kende op slakken, die door middel van een van Admiraal de Winter 1768, werd 1808 in
muignapje, andere dieren het bloed afzuigen, eer hersteld, gest. 1824. (10) Cornelis Izak,
1794/95, beveihebber op de Wassenaar, gest.
1828. (11) Willem Otto, 1765/1837, voer
eenige malen naar West-India.
(12) Jacob
Arnold, 1768/1826.
Blok, (Johan Petrus) Ned. geschiedschrijver, gab. 1855. Prof. to Gron. en Leiden.
Blokkade, (Fr.) het insluiten door militairen van stad of haven. Het versperren van
alle in- en uitgangen. Wordt niet als een oorlogsdaad gerekend.
BLOEDZUIGER.
Blokkeeren, afsluiten, versperren van havens of steden door militairen ; gaat dikwijls
laten zich na voldoening vallen. Werden vroe- een oorlog vooraf.
ger gebruikt om zieken het overtollige of
Blokker, gem., N.-Holl., bij Hoorn, 1798
zieke bloed af te zuigen, waarna het lichaam inw.
dan weer goed en gezond bloed kon maken.
BlokzijI, gem. in Overijsel, aan de ZuiderBloedzuiverende middelen, middelen, die zee, 1485 inw. ; ontstond 1581, de bevolking
slechte stoffen, die in het bloed opgenomen is achteruitgaand.
zijn, weer uitscheiden ; middelen, o. a. vele
Blom, (Dirk van), gab. 1877 ; was 1901/07
zure vruchten.
hoofdred. van „Het Vaderland".
Bloedzweer, zie bloedvin.
Blommers, (Bernardus Johannes) Ned.
Bloeimaand, maand Mei.
Bloemendaal, gem., N.-Holl., bij Haarlem,
7521 inw.
Bloemfontein, hoofdstad van den voormaligen Oranje-Vrijstaat, tegenwoordig OranjeRivier-kolonie, 6000 inw. ; in 1900 nam Lord
Roberts in naam der Eng. regeering de stad
in bezit.
Bloemlezing, verzameling van de beste en
schoonste gedeelten uit boeken.
Blois, stad in Fr. dep. Loir-et-Cher, a/d
rechteroever der Loire, 21,249 inw. ; was
BLOMMERS.
voorheen de hoofdstad van het graafschap
Blaissois, 1588 vermoording van den hertog
en kardinaal van Guise, 1870 door Duitsch- schilder, gab. 1845 ; van hem : „Opgepast",
land ingenomen ; slag bij B., 28/1 1871, tus- „Waar zijn de duifjes".
Blondel, (Merry Joseph) Fransch schilder,
schen Frankr. en Duitschl.
(2) (Jan van), Roll. edelman, zoon van 1781/1853 ; kreeg 1803 den „Grand prix de
Jan, graaf van Blois, kreeg Treslong en He- Rome".
Blondin, (Charles) de held van den Niagara-waterval, 1824/97 ; daze liep over een
koord, 50 M. boven den Niagara-waterval gespannen, zelfs des nachts, stak in 't midden
sel onthoofd.
(4) -van Treslong, (Willem van) aanvoer- vuurwerk af, nam een man op zijn rug mode
der der Watergeuzen, broeder v/d voorgaan- en liep zelfs op stelten heen en terug.
Bloomfield, (Robert) Eng. dichter, 1766/
de ; veroverde, gebrek aan levensmiddelen
hebbende, 1 April 1572 Brielle (of den Briel) 1823.
Bloomington, stad in staat Illinois, Ver.gest. 1594.
(Maximiliaan van) gezegd Cock van Staten van Noord-Am., 23,286 inw.
(5)
Blora, stad, Res. Rembang, Java, 11,000
Neerrynen, ridder van Malta, afstammeling
van den onder no. 2 genoemde ; deed een inw.
Blucher, (Gebhard Leberecht von), vorst
aanslag op Amsterdam, werd gevangen genomen met de Heeren Batenburg en 1568 van Wahlstadt, Pruisisch generaal-veldmaarschalk, „Maarschalk voorwaarts" genoemd,
to Brussel onthoofd.
(6) nog vele uit daze familie worden ge- gab. 1742 ; een der generaals, die ongeveer
noemd, o. a. (6) Jasper of Casper, (1650). zijn geheele leven heeft gevochten on over(7) Otto, (1666). (8) Cornelis Johan, 1752/ wonnen en al mocht hij al eens verloren
1837. (9) Johan Arnold, 1757, werd beschul- hebben, dan wilt hij dit spoedig glansrijk to
negouwen in leen.
(3)
van Treslong, (Jan van), deed een
aanslag op Middelburg, werd 1568 te Brus-
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herstellen. Hij werd na den val van Napoleon
de redder van Europa genoemd, nam na den
terugkeer van Napoleon weder het opperbevel, werd bij Ligny echter verslagen, maar

wist juist tijdig genoeg op het slagveld van
Waterloo met zijn troepenmacht to korner)
om de overwinning te verzekeren en trok, 7/7
1815, voor de tweede maal Parijs binnen. Ter
zijner eere werd een nieuw ordeteeken gemaakt en alleen aan hem uitgereikt, terwij1
hij 3/6 1814 tot -vorst van Wahlstadt verheven was ; gest. 12/9 1819.
Bludow,
(Dmitri Nikolajewitsch, graaf)
Russ. staatsman, 1785/1864 ; 1837/39 minister, teekende 3/3 1861 de ukase tot afschaffing der lijfeigenschap.
Blue Stocking,
(Eng.) Fr. : bas-bleu, zie
blauwkous.
Blum, (Ernest) Fr. tooneel- en romanschrijver, geb. 1836 ; veel kluchtspelen.
(2) (Robert) Duitsch agitator en schrijver, geb. 1807 te Keulen, na 1848 hoofd der
Democratische beweging in Saksen.; werd
9/11 1848 wegens deelname aan den opstand
to Weenen, krijgsrechtelijk doodgeschoten.
(3) (Leon) Fransch schrijver, geb. 1872.
(4)
(J. H.) geb. 1852 ; was leeraar to
's-Hage, thans lid van de Prov. Staten en
(1909) van de Tweede Kamer.
Blume, (Karl Ludwig) botanicus on schrijver, 1796/1862 ; bracht een groote verzameling
planten uit Java tezamen, eerst in Brussel,
maar verplaatste doze later naar Leiden.
Blumenau, Duitsche landbouwkolonie in
Brazilie, staat St. Chatarina, 30,000 inw.
Blumenau, Duitsch dokter, 1819/99 ; stichtto 1852 bovengenoemde kolonie, met de
hoofdstad ook naar hem genoemd.
Blumenbach, (Johan Friedr.) Duitsch natuurvorscher, 1752/1840. Prof. to Gottingen.
Blumenthal, (Leonard, graaf van) Pruisisch generaal, 1810/1900.
(2) (Oskar) Duitsch schrijver, geb. 1852,
oprichter van het Lessing-theater (1888) ;
schreef o. a. „Grootestadslucht" on vele
meer.
(Ferdinand) Ned. musicus,
Blumentritt,
1841/1903.
Boa Constrictor, een 3 tot 6 M. lange, niet
vergiftige reuzenslang uit Amerika.
-

-
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Bober, linkerzijrivier van de Oder.
Bobrinez, stad, Z.-Russ. gouvernement
Cherson, 14,352 inw.
Bobruisk, vestingstad a/d Beresina, gouvernement Minsk, Rusl., 39,199 inw.
ocage, (Fr.), boschrijk heuvellandschap.
Boccaccio, (Giovanni) It. schrijver on dichter, 1313/75 ; bekend is zijn in alle talon omgezetten „Decamerone", ook schreef hij een
verklaring van Dante's hel en anderen.
Bochoit,
stad a/d Aa, Pruisische regeeringsdist. A.Itinster, 21,278 inw. ; fabrieken.
Bocholtz, gem. in Limburg bij Maastricht,
2162 inw.
Bochum, stad in Pruisisch regeeringsdistr.
Arnsberg, 65,551 inw. ; kolenmijnen, ijzerindustrie.
Bock, (Hieronymus), vader der Duitsche
botanic, 1498/1554 ; schreef „Nieuw kruidenboek."
(2) (Karl Ernest) Duitsch ontleedkundige,
1809/74. Prof. to Leipzig, schreef „Handbuch
der Anatomic des menschen".
(3) (Theophile Emile Achille de) Ned. schilder, 1851/1904, oprichter yid Haagsche kunst
kring.
Bockbler, bier waarbij 1/3 meer graan gebruikt wordt en daardoor zoeter en sterker
dan het gewone bier.
(Arnold) Zwit. of It. schilder,
Bocklin,
1827/1901 ; voornaamste werken : „Spiel der
Wellen", „Toteninsel".
Bocskay, (Stephan) (Istvan), Hong. krijgsman, 1567/1606 ; vorst van Zevenbergen,
screed in den Hong. opstand, wist de godsdienstvrijheid der Protestanten in Hong. to
bewerken.
Bode, (Johann Elert) Duitsch sterrenkundige, 1747/1826 ; directeur v/d sterrenwacht
to Berlijn.
(2) (Wilhelm) Duitsch kunsthistoricus,
geb. 1845.
-
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(3) linker zijrivier van de Saale, 160 K.M.
lang, vormt het romantisch wilde „Bodetal".
Bodega, (Sp.) wijnkelder, wijnhuis, wijntapperij.
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na het sterven van het lichaam, plaatst de
geest zich in een ander, doch meest in een
beter lichaam. Dit duurt voort en zal voortduren tot de geest eindelijk zooveel weet,
of liever alles weet, dat hij waardig is geluk-

Bodegraven, gem., Z.-Holl., bij Woerden,
5090 inw.
Bodelschwingh, (Friedr. Christian Karl
von), protestantsch godgeleerde, geb. 1831 ;
stichter van arbeiderskolonie's, o. a. te Wilhelmsdorf.
Bodemerij, het geldleenen of voorschieten
op schepen, die een groote reis gaan makers,
onder daze voorwaarde, dat als het schip
mocht vergaan, of de lading to niet gaan, of
het schip groote schade krijgen enz., dan
heeft de geldschieter geen recht op terugbetaling of slechts op een gedeelte, zooals de
reis afloopt. Hiervoor wordt natuurlijk een
extra hooge rente gevraagd, 10 tot 35 %.
Bodensee, Bodenmeer, Meer van Constanz ;
grootste • Duitsche meer, aan den voet van de
Noordelijke Alpen, 539,14 K.M. 2 groot ; biervan 102 aan Wiirtenburg, 182 aan Baden,
39 aan Beieren, 39 aan Oostenrijk en 176 aan
Zwitsl. ; is 398 M. boven de zee gelegen en
in twee deelen verdeeld, Opper- en Onderzee,
welke door den Rijn verbonden. worden.
BOEDDHA.-TEMPEL TE NIKKO.
Bodenstedt, (Friedr. Martin von) Duitsch
dichter en schrijver, 1819/92. Prof. te Mun- zalig te worden, d. i. het Nirwana binnen
chen.
te treden, waar vrede en rust zal zijn. HierBodiker, (Tonio) Duitsch sociaal-politicus, uit verklaarde hij het steeds vooruitgaan en
geb. 1843 ; schreef over arbeidersverzekering. beter worden der menschen. Boeddha nu,
Bodiey, (Thomas) Eng. geleerde en staatswekte de mensehen op cm goed te zijn, niet
man, 154411633; bracht een belangrijke bite liegen, wellust en haat te onderdrukken,
bliotheek te Oxford bijeen.
Bodrog, rechter zijrivier van den Theiss,
N.-Hong.
Boechara, zie Buchara.
.Boedapest, zie Budapest.
Boeddhisme, of Boeddhaisme of Buddhisme, is een geloof gesticht door Gautama of
Sakya-moeni, die den bijnaam had van Boeddha, of Buddha, hetwelk wij s of wetend beteekent ; doze leefde ongeveer in de 6e ecuw
vOor Chr., de tijd is niet juist bekend. Zijn
leer komt nit het Brahmanisme of Brabmisme en bet vaderland
Deze Boeddha was een koningszoon, volgens de sage van Goddelijken oorsprong,
maar ontvlood het paleis en leefde vele jaren zeer eenzaam eerst aan de rivier Narandsara en later in een woestijn. Hij kwam
terug als Boeddi, dat is volleerd, wetend, en
predikte teen een schoone leer, die thans ook
in Europa aanhangers wint en bestudeerd
\s- ordt. H&j vork- ondip.de o. a. de stelling. der
BOEDDIA-BEELD TE LAMAKOEOOA.
Brahmanen, dat alles ontstaan is uit het niet
en bestaat nit stoffen kraehten, die zeer
nauw met elkander verbonden zijn. De licha- niet te stelen, p-ocn bedwelmende dranken to
men der. levende wezens zijn de werktuigen gebruiken, beslist niet to moorden (ook geen
der gersten OM to le(,ren eta wijs te worden ; dieren, duarin huist ook een geest) enz., op--
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dat de geest eerder vrij zou zijn van de stof- eerste uitvinding of gebruik komt onbetwist
felijke wereld. Volgens de sage kwamen er den Chineezen toe. Deze sneden platen en letdrie goden bij de geboorte van Boeddha om ters op houten platen, welke zij dan met inkt
hem op te voeden en stierf hij gekruisigd
of gebonden aan een boom ; dit komt veei
overeen met het levee van Christus en eenige
geleerden houden zich bezig met uit te zoeken
of niet de Christelijke godsdienst een uitvloeisel van het Boeddhisme is. Het B. is
over Azie, Voor- en Achter-India, Tibet,
China en Japan verspreid en zooals gezegd
ook in Europa en in alle andere werelddeelen wordt er studie van gemaakt.
Boegineezen, Alfoersche volksstam op het
Z.-schiereiland van Celebes, 7 a 8000 zielen ;
Mohammedanen, met eigen taal.
Boegspriet, de voorste schuins vooruit stekende mast van P en schip.

LETTERVORM MET SLUlTKOOIEN
IN EEN STALEN RAAB!.

Boei, baken ter aanduiding van ondiepof invaargeuten van havens ; zijn den
laatsten tijd verlicht of maken een brullend
geluid. Zie brulboei.
(2) een aan een anker of zeer grooten steen

ten

besmeerden, Tangs dezen weg maakten zij afdrukken, zooals dat echter nu nog gaat. Wie
echter de invoerder of uitvinder in het Westen is geweest, is tamelijk moeilijk te zeggen
en heeft reeds vele pennen in beweging ge-

bracht. Mainz, Straatsburg, Bamberg,
Augsburg en Haarlem beroemen zich er op,

REDDING SBOE1.

110E1EN.

bevestigde baak of ander voorwerp tot vastlegging of mering van schepen.
(3) reddingswerktuigen.
Boek, een tezamen gebonden aantal bedrukte, beschreven of blanco vellen papier.
(2) schrijfpapier = 24 vel of 4 katern.
Boekarest, zie Bukarest.

dat binnen hun muren de uitvinder en beoefenaar der boekdrukkunst heeft gewoond,
ook nog andere sneden worden genoemd. Wij
willen eenige namen noemen : Panfilio (Italiaan), Coster (Hollander), Gutenberg,
Fust of Faust, Selloff er, Jenson, Mentelin,
Regismontanus en Pfister. Het onderzoek
van den laatsten tijd heeft echter tamelijk
zeker bewezen, dat het Gutenberg te Mainz
is geweest. Haarlem pronkt met Laurens
Janszoon, Koster van beroep, als den uitvinder, terwij1 Gutenberg van diefstal wordt
beschuldigd, als knecht zijnde bij Koster,
van de door Koster gemaakte lettersoorten,
waarmede hij 1442 de „Doctrinale" van
Alexander Gallus gedrukt heeft. Het eerste
werk dat Koster moet gedrukt hebben is
„den Spieghel onser behoudenisse". In
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LETTERKAST.
HAM. PERS.

Mainz wordt als uitvinding der boekdruk(Typographie) de kunst kunst genoemde Gutenberg aangenomen, met
Boekdrukkunst,
om langs mechanischen weg geschreven of ge- het jaartal 1440, waarin den laatsten tijd
teekende stukken te vermenigvuldigen. De meer en meer anderen volgen.
Encyclopaedia 7.
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HET U1T DE HAND ZETTEN MET LOSSE STAAFJES.

ZETMACIHNE.

VERSCI-I1LLENDE SOOHTEN VAN _i'SEI.,1)ERSEN

Boekel, gem. in N.-Brab. bij \Teghel, 2429
inw.

Boeken, (Hendrik Jan) Ned. schrijver, geb.
1861 red. van „De Nieuwe Gids", leeraar
te Hilversum in de oude-talen.
Boekenschorpioen, (Chelifer cancroides) een
kleine bastaard schorpioen ; komt wel in boeken voor, doch is onschadelijk en maakt
slechts jacht op kleine en schadelijke insecten.
Boekhouden, het bijschrijven of aanteekenen, in de daarvoor aangelegde boeken, van
alle veranderingen en voorvallen in een
zaak.

BOEKENSC11011P1OEN.

Boekhouder, iemand die bekend is met het
bijhouden, bijsehrijven der boeken van zaken
en inrichtingen, waardoor men steeds eon
overzicht van den stand van zaken

heeft.
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Boekeren,
(Rinze Koopmans van) Ned.
letterkundige, predikant te Leiden, geb.
1832 ; pseud. Frans Tinarlo.
Boekit Tinggi, hoofdpl. van de residentie
Padangsche Bovenlanden, gewoonlijk Fort de
Kock geheeten, 2300 inw.
Boekjaar, het jaar, waarover een rekening
of boeking loopt ; valt niet altijd samen met
het kalenderjaar, maar b.v. van 1 Juli tot 31
Juni, of 1 Maart tot 28 of 29 Febr. enz.
Boekweit, de in 't begin der 15e eeuw uit
Azie naar Europa overgebrachte graansoort ;
groet bij kleine driekante zwartbruine
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rendiensten worden verminderd, de leenen
geregeld enz. ; 9e, de straffen worden door
de wet bepaald ; 10e, de gemeentegronden worden teruggegeven ; Ile, de doodstraf words
afgeschaft ; 12e, niemand moge eischen,
wat volgens het woord Gods ongeoorloofd is.
Hoewel de eischen rechtvaardig waren, werden de gruwelen er voor gepleegd, met nog
grootere beantwoord en in 't midden van
1525 werd verschrikkelijk wraak genomen,
waarbij de heeren nog grooter macht
kregen.
(2) Ook de verschillende oorlogen van de
Transvalers en Oranje-Vrijstaters tegen de
Eng. noemt men meestal boerenoorlogen
(zie aid.).
Boerhaave,
(Herm anus) Ned. genees-,
schei- en plantenkundige, geb. 31/12 1668
to Leiden ; 1709 prof. aidaar. Zijn naam was
over geheel de wereld bekend, voorvechter
der natuurwetenschap, ordende ziekten en
geneesmiddelen. Zijn vvverken zijn in schier
alle Europeesche talen overgezet, zelfs in 't
Arabisch ; gest. 23/9 1778.
Boeriage, (Jacob Gijsbert), Ned. wis- en
natuurkundige, 1849/1901 ; schreef over de Indische flora.
Boeroe, of Boeloe, bergachtig eiland, residentie Amboina, ongev. 10,000 inw.
BOEKWE1T.
Boers, (Joh. Conradus) Ned. musicus en
nootjes en levert het gruttemeel en boek- componist, 1812/96 ; vertaalde Naumann's Muziekgeschiedenis.
weitengort ; heeft 3 soorten.
Boatseeren, het nit kneedbare stoffen
Boeleeren, overspel plegen, echtbreken.
(hoofdzakelijk klei) maken of scheppen van
Bodeerster, overspelige vrouw.
beelden, die dan later in gips, koper of in
Boe;en, (Hendrik Theodorus) Ned. schrij- andere stoffen worden nagernaakt.
ver, pseud. : N. Donker, geb. 1825.
Boetzelaer, (Rutgers van den) heer van
Boer, Ten, gem. Gron. bij Appingedam, den Langerak, stamhouder van het
4919 inw.
goslacht van B. ; werd door Willem van Bu(2) (Richard Constant) Ned. taalkundige, ren, 1460, gedood.
geb. 1863. Prof. in de oude Germaansche
(2) (Rutgers van den) heer van Langerak,
talen te Amsterdam.
Boerdoer,
Burdur, Boedoer, stad in Carnisse en Asperen, werd door Alva yenbannen ; vriend van Willem I, prins van
Turksch vilajet Konia, 12,000 inw.
Oranje, 1534/1604.
Boerenoorlog, naam voor den opstand der
(3) (Karel, baron van) heer van Aarlanlijfeigenen in 1524 in Duitschland. Deze
derveen, 1728/97 ; verdediger in 1793 van
weigerden langer hun heeren te dienen en
Willemstad tegen de Franschen.
dreigden alles te zullen vernielen, waartoe
Bof, (Parotites epidemica) een besmettezij al spoedig overgingen ; vele kloosters (ongeveer 200) en niet minder burchten werden lijke ziekte, komt wel eens zelfstandig, maar
een prooi der vlammen, terwijl de inwoners meestal na een andere besmettelijke ziekte
alien, dadelijk of na lange martelingen ge- en vooral bij kinderen voor ; begint met een
dood werden. De boeren trokken met een zwelling onder het oor, gepaard met koorts,
veldteeken, een ploegrad aan een stok, het waarna het gezicht steeds dikker wordt en
land door en wenschten 12 artikelen aange- een misvormd aanzicht krijgt ; betert
nomen te zien. le, de gemeenten kiezen zelf echter spoedig en volkomen. Geeft bij
nog andere ongesteldbun pastoors ; 2e, de pastoors ontvangen een groote rnenschen
gedeolte van de tienden, het overige zij voor heden.
Bofu, stad op 't eiland Hondo, Japan,
de armen ; 3e, de lijfeigenschap worde afgeschaft ; 4e, jacht, visch- en vogelvangst zij 24,000 inw.
Bogaerd, (Karel) Vlaamsch dichter, 1834/
vrij ; Se, het vellen van boomen geschiede
ten voordeele der gemeenten ; 6e, tot 8e, hee- 1906.
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(Adrianus) Ned. dichter, 1795/ dau, (met de zijrivier Beraun, Luschnitz,
Sazowa), Eger, Biela, enz. Badplaatsen
Bogaerts, een uitvinder van zekere
Franzensbad, Karlsbad, Marienbad, Teplitz
derscopieerwijze of middel, geb. 1875 to enz. Het klimaat is ongeveer als in MiddenVucht, N.-B. ; naar hem is genoemd de schil- Duitschland. Hoofdprod. zijn : bier, lood,
der- of copieer-methode, waardoor schilder- ijzer en ijzerwaren, visch, vlas, geweven
stukken zoo nauwkeurig mogelijk worden stof fen, glas, graphiet, hout, steenkool,
overgenomen en weergegeven. (Peinture vruchten, zwavel, silver, vitriool, wijn, kant,
Bogaerts.) steenkool, wol en wolwaren, nikkel, granaat,
Bogdo OIa, (heilige berg) berg Russ. gou- topaas, tin enz. De bevolking bestaat uit 3/5
vernement Astrakan. (2) bergtop in 0. Tsjechen, 2/5 Duitschers. Hoof dbedrijven :
Tiensjang, Centr. Azie, 4300 M. hoog. akker- en wijnbouw, veeteelt, handel en inBogoduchow, stad, Russ. gouvernement dustrie. 52 % akkerland, 15 % weide en 29 %
bosschen. Hoofdstad Praag, welke na Weenen
Charkow, a/d Merla, 11,928 inw.
Bogoradisk, (Bogorodiszk) stad, Russ. gou- de eerste stad van Oostenrijk is. Spoorwegen
4700 K.M. Het land wordt uit naam des keivernement Tula, 11,210 inw.
Bogos, herdersvolk aan de grens van N. zers door een gouverneur geregeerd met een
Abessinie ; meest Christenen, 8000 zielen ; eigen landdag.
Het land heeft zijn naam to danken aan
hoofdst. Keren, waarin 300 hutten.
Bogota, (Santa Fe de B.) hoofdst. van de de oorspronkelijke of overheerschende yolksZ.-Amerik. republiek Columbia, a/d rivier stam der Boers en kwam 232 voor Chr.
Bogota, 135,000 inw. ; is een der schoonste onder de Rom. ; in 't begin onzer jaartelplaatsen van Columbia. Zetel der regeering, ling werden zij door de Markomannen versedert 1554 een aartsbisschop. Vele malen drongen, terwijl deze door de Slavische
door aardbevingen geteisterd. 1538 door den volksstammen werden verdreven, welke het
Spanjaard Gonzalo Ximenez gesticht ; 12 Tsjechen of Czechen noemde ; 871/94 deel van
Nov. 1811 bij het proclameeren der republiek het Groot-Moravische rijk ; 895/928 onder
hoofdst. In de nabijheid is het Guatavita- Duitsche bescherming ; 1310/1446 onder de
meer, op welks bodem ongelooflijk veel goud Luxemburgsche dynastie. Sigmund, Duitsch
en edelgesteenten liggen ; is het Eldorado der keizer, koning van Hong. en B., was de laatMiddeleeuwen. ste telg uit het B.-koningshuis van LuxemBogutschiltz, stad, Pruisisch regeerings- burg. Daarop volgde Georg Podiebrad, die
distr. Oppeld, 14,537 inw. ; steenkoolmijnen, tot 1471 regeerde en opgevolgd werd door
fabrieken. Wladislaw van Polen, uit het huis der JaBohemen, (Duitsch : Biihmen, Fr. : La Bo- gelonen, welke 1490 tevens koning van Hong.
heme), voorheen een zelfstandig koninkrijk, werd. Dit huis regeerde tot 1526. 12 Juni
thans een kroonland van Oostenrijk-Hong. 1609 werd de Protestantsche godsdienstvrij
Het land is door Beieren, Saksen, Silezie, heid onderteekend ; een jaar na de verkiezing
Moravia, Opper- en Neder-Oostenrijk om- van koning Ferdinand brak er een opstand
Bogaers,

1870.

-

sloten. Oppervl. 51,967 KM. 2 , 6,319,000 inw., uit, welke het begin van den ondergang van
waarvan 96 % katholieken. Het land wordt B. was. Vele huisgezinnen moesten onder
van Z.W. naar N.O. terrasvorrnig hooger. godsdienstvervolgingen vluchten, terwijl de
Z.W. het Bohemerwoud, N.O. Glatzer-, Jezuieten zich alles toeeigenden en B. een
prov., met den titel van Koningschap, van
Oostenrijk word. Sedert het midden der 190
eeuw hebben herhaalde opstanden en strijdigheden met de daar wonenden Duitschers
plaats. Ook werd den laatsten tijd veel gestreden tegen taal-verordeningen, welke reeds
eenige malen werden ingevoerd, maar ook
weder opgeheven. Te Praag heeft thans
weder herhaald treffen plaats, tusschen Duitsche en Tsjechische studenten.
WAPEN VAN BOHEMEN.
Bohemerwoud, (Bohmerwald) gebergte op
de grens van Bohemen en Beieren, tusschen
Adler-, Adersbacher-, Reuzen-, Iser-, en den Donau en het Fichtelgebergte ; oppervh
Lausitzer-gebergte. In het N.-W. Fichtel-, 11,508 K.M. 2 , hoogste toppen : Groote Arber,
Erts-, Elster-, on Elber-zandsteengebergte. 1458 M. en Groote Rachel, 1454 M.
In het 0. het Boheernsch en Moravisch heu- hoog.
Bohemia, (Lat. naam voor Bohemen) dagvelland. De hoogste berg is de Sneeuwkop
(1606 M. hoog). De voornaamste rivieren Wad. der Liberalen en het Duitsche element
74iin : Elbe met de zijrivieren : Adler, Mal- in Bohemen.
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Bohemund, (Bohumund) naam van een aantal vorsten van Antiochia. I, zoon van worst
Robert Guisaard, hertog van Apulie, geb.
ongev. 1065 ; veroverde bij den eersten kruistocht Antiochia, 1098 ; streed later ongelukkig tegen het Grieksche keizerrijk, gest.
1111 ; zijn zoon, B. II, viel reeds in 1130 in
den slag tegen de Mohammedanen. B. III,
tot en met VII, streden alle ongelukkig tegen
de Mamelukken„ de laatste stierf 1287 ; 1291
werd er voor goed een einde gemaakt aan de
heerschappij der Christenen in Syrie.
Bohl, (Johan) Ned. schrijver, geb. 1836 ;
pseud. Quos Ego en Hendrik Smits.
Bohme, (Jacob) genaamd Philosophus Teutonicus ; Duitsch mystiek godgeleerde, 1575/
1624 ; had volgens zijn werken allerlei wonderlijke visioenen, werd door de kerk vervolgd.
Bohmert, (Karl Victor) Duitsch schrijver,
geb. 1829 ; was Prof. te Zurich, 1875 directeur van het Saksische bureau van statistieken te Dresden.
Biihmerwald, zie Bohemerwald.
Bohol, (Bajol) eiland der Philippijnen,
7528 KM 2 , 235,754 inw.
Bkihringer, (George Friedr.) Duitsch Prot.
godgeleerde, 1812/79 ; predikant te Glattfelden.
Beihtlingk, (Arthur) Duitsch schrijver, geb.
1849, prof. te Jena.
Bohus, Zweedsch landschap, tegenwoordig
Bohus- of Gotenburgsldn, oppervl. 5101 KM 2 ,
318,348 inw. ; het omvat een 150 M. lange
kuststreek met vele klippen en eilandjes ;
behoorde in de Middeleeuwen aan Noorw.,
kwam 1380 aan Denemarken en bij den vrede
van Roeskilde, 1658, aan Zweden ; de bewoners stonden bij de zeevaarders in een slechten reuk, houden zich thans bezig met visscherij en het verzamelen van mossen.
Boieldieu, (Francois Adrien) Fr. operacomponist, 1775/1834 ; schreef vele opera's en
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Fr. dichter, 1636/1711 ; stood naast Moliere,
La Fontaine en Racine.

BOILEAU.

Boiliot, (Alexis) Fr. geleerde, geb. 1819 ;
schreef : „L'astronomie vulgarise" e. a.
Bois, (Jules) Fr. schrijver, geb. 1870 ;
schreef veel over de gelijkstelling der vrouw.
Bois le Duc, (Fr.) 's-Hertogenbosch.
Boise City, hoofdst. van staat Idaho, N.Amerika, 6000 inw.
Bois Reymond, (Emil du) Duitsch natuurkundige, 1818/96 ; schreef : Die sieben Weltratsel", „Ueber die Grenzen des Naturerkennens", hetwelk in de geleerde wereld veel
opzien baarde.
Boissevain,
(Charles) Ned. schrijver en
journalist, geb. 1842 ; directeur van het
„Algem. Handelsblad".
Boissier, (Marie Louis Gaston) Fr. geleerde, geb. 1823; prof. te Parijs.
Boissy d'Anglas, (Francois Antoine, graaf
de) Fr. staatsman, 1766/1826.
Boito, (Arrigo) It. componist en dichter,
geb. 24/2 1842 te Padua ; schreef „Mephistofele", „Nero".
Bojardo, (Matteo Maria, graaf van) It.
dichter, 1430/94 ; schreef de „Verliefde Roeland".
Bojo, (Johan) Noorsch schrijver, geb.
1872 ; schreef : „Een moeder", „Olaf de Heilige" enz.
Bojer,
(Johan Kristofes) Noorweegsche
schrijver, geb. 1872 ; schreef o. a. „De kracht
van het geloof".
Bojers, (Boji) Keltische volksstam in Opper-Italie ; werden 191 voor Chr. door de
Rom. onderworpen ; een deel hunner stichtte
Bojehemum, werd later Bohemen.
Boker, (George Henry) Amerik. dichter en
staatsman, 1823/90.
Boktorren, (Longicornia) keversoort met
lange sprieten en krachtige kaken ; boombewoners.
BOIELDIEU.
Bokhoven, gem., N.-Brab., bij Heusden,
210 inw.
behoort tot de eerste Fransche kunstenaars.
Bol, (Ferdinand) Ned. schilder, 1616/80 ;
(2) (Adrien Louis Victor) 1816/83, soon van navolger van Rembrandt.
den vorige ; schreef eenige opera's.
Bola, (of Bolas) een soort lasso bij de InBoileau, (Nicolas) bijgenaamd : Despreaux, dianen, met twee zware steenen of ijzeren
-

-

-

-
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ballen er aan, welke zich bij het werpen om
het doel slingeren.
Bolbec, stad, Fr. dep. Seine-Inferieure,
11,820 inw.
Bolchow, stad, Russ. gouvernement Orel,
21,000 inw.
Boleslaw, vorsten van Bohemen, Polen en
Silezie. I, 935/967, hertog van Bohemen,
moordenaar van zijn broeder Wenzel (de heilige), moest keizer Otto I als opperheer huldigen. II, zoon van den voorgaande, 967/999,
moest de Duitsche heerschappij erkennen.
III, de Roode, 999/1002, zoon van den voorgaande, werd om 'zijn wreedheid gevangen genomen ;- gest. 1037.
I. Chrobry, 992/1025, stichter van het
Poolsche rijk ; 1024 koning van Polen. II,
Smialk, 1058/79, werd om zijn willekeur tegen
adel en geestelijkheid vervallen van den
Croon verklaard. III, Krzywoesti, (scheefbek) 1102/39, verdeelde zijn land onder zijn
vier zonen. IV, Kedzierzany, 1146/73. V,
Wstydliwy, 1226/79.
I, de lange, hertog van Silezio, germaniseerde zijn rijk ; gest. 1201.
Boleyn, (Anna) tweede vromy van koning
Hendrik VIII van Eng. (zie Anna ,,(2).)
Boigrad, stad, Russ. gouvernement Bessarabia, 12,388 inw.
Boihuis, (Lambertus van) Ned. taalkundige, 1741/1826.
Bolin,
(Willem) Finsch phil., geb. 1835.
Prof. te Helsingfors ; schreef over Leibnitz
en Spinoza.
Bolingbroke, (Henry Saint John, later lord)
Eng. staatsman en schrijver, 1678/1751 ; wist
den vrede van Utrecht tot stand te brengen ;
tegenstander van Marlborough ; moest 1715
vluchten, werd staatssecretaris van Jacob
III van Schotland ; kreeg 1723 amnestie en
mocht zijn goederen weer in bezit nemen.
Schreef eenige werken, ook op phil. gebied.
Bolintincanu, (Dimitri) Rumeensch dichter en schrijver, 1826/72.
Bolivar,
staat in Venezuela, oppervl.
372,477 K.M. 2 , 135,232 inw. ; hoofdst. Cuidad-Bolivar.
(2) (Simon) bevrijder van Z.-Amerika van,
de Spaansche heerschappij, 1783/1832 ; yen.
kreeg 1819 de geheele onafhankelijkheid van
Venezuela en Nieuw-Granada, waarvan hij
president werd. Het vereelligde rijk noemde
zich Columbia ; het bevrijdde Peru, waarna
Opper-Peru zich den naam gaf van Bolivia.
Daar hij echter -vele monarchistische plannen
had, de kloosterscholen heropende en de vrijheid van drukpers onderdrukte, scheurde
Venezuela en later Peru zich weer van de
Columbiaansche Unie los, waarna Bolivar,
27/4 1830, zijn waardigheid neerlegde.
Bolivia, republiek in Z.-Amerika, tusschen
Brazilie, Argentinie, Chili en Peru ; oppervl.
1,226,600 K.M. 2 , (1906) 2,267,935 inw., waar-
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bij 91,000 Wilden en Indianen. Het land is.
in 't W. bergachtig met de bergketen der
Cordilleras ; hoogste toppen
Illimani, 6410

BOLIVIA.

M., Sahama, 6415 M., Sorata 6550 M. hoog
het midden is een hoogland. Rivieren
'
Guapore, Mamore, Paraguay en Pilcomayo ;
verder het Titicacameer. Klimaat, koude ,
hogePuna(vlkt),dgemiVales (in de 0.-Cordilleras) en de heete ongezonde Yungas (dalen). Hoofdbedrijven : akker- en
bergbouw en veeteelt. Prod. : metalen, kinabast, wol en caoutchouc. Spoorwegen, 1129
' telegraaflijnen, 5003 K.M. lang. Het
land heeft 8 departementen : Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosi,
Santa Cruz, Firija.
Het is een democratische republiek ; grondwet van 1825, in 1880 herzien. President en ,
twevic-prsdn,mtalgekisrecht voor 4 jaar gekozen ; leger ongeveer
3000 man, 90,000 man landweer ; algem.
dienstplicht. Het land was oorspronkelijk een
deel van het Inkarijk, Opper-Peru; werd'
het door Spanje veroverd en bij het koninkrijk Peru gevoegd en later onder den naam
van Charcas bij La Plata. Na den slag bij
Tamasla verklaarde het land zich onafhankelijk (1825). Het was langen tijd aan tweespalt onderhevig en moest 1884 het geheele ,
kustgebid(Aacm)nChlfst,
waardoor het geheel van de zee is afgesloten. Tegenwoordig president : Gonzalez Valencia, sedert 1909 ; gekozen tot 1912. Hoofd
stad is La Paz.
Bolk, (Louis) Ned. genees- en ontleedkun
dige, geb. 1866. Prof. te Amsterdam.
Boll, (Franz) Duitsch natuur- en ontleedkundige, 1849/79 • ontdekte het oogpurper.
Bollack, (Leon) samensteller van een hulp
taal (de blauwe taal).
Bolland, (Gerardus Johannes Petrus), Ned.
Phil., geb. 1854 ; prof. te Leiden ; schreef geschiedkundige en philosophische werken.
Bollandisten, verzamelaars en uitgevers der
Acta-Sanctorum (Heiligen Legenden) der
Roomsch-Kath. kerk • genaamd naar den
eersten bewerker Johann Bolland, (1596/
1665).
Bollinger, (Otto) Duitsch veeartsenijkundige, geb. 1843 ; prof. te Miinchen voor pathologie.
Bologna, prow., Opper-It., oppervl. 3752
K.M. 2 , 539,612 inw., met hoofdst. met dien
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naam, in de Apennijnen, tusschen de rivie- lijkend koperen blaasinstrument met venren Reno en Savena, 152,009 inw. Eerste uni- tielen.
versiteit van Europa (opgericht 1119), 2
scheeve torens ; industrie ; 189 voor Chr. gesticht ; 1278/1496 lid van het Lombardische
stedenverbond ; beroemde schilderschool der
The en 16e eeuw.
1301IDARDON.
(2) (Giovanni da) (ook Jean de) beroemde
beeldhouwer ; 1524/1658 ; geb. in Vlaanderen,
Bombasijn of Bombazijn, een gekeperde
leerling van Michel Angelo ; leefde meest in sterke stof van zijde en kamgaren ; wordt
Italie ; werd in den adelstand verheven.
gebruikt voor kleedingstukken van arbeiders.
Bolondron, stad op eiland Cuba, 12,000 inBombast, een stof waarmede men allerlei
woners.
dingen, b.v. een deken, opvult ; (fig.) zinleBolsche, (Wilhelm) Duitsch schrijver over dige vertooning of woordenpraal, gezwollen
natuurwetenschappelijke onderwerpen, geb. t a al.
2/1 1861, te Keulen ; schreef o. a. „Liefde
Bombax, wolboom ; de zaden hiervan zitten
in de natuur", „De Mensch", „Van bacil tot
aapmensch".
Bolsius, (Mr. Frans Jozef) Ned. jurist,
geb. 1869 ; lid van de Tweede Kamer.
Bolsward, stad in Friesl., 7166 inw. ; wordt
reeds in 725 genoemd ; lid van het Hanzeverbond ; werd in de The eeuw veel gelpunderd ;
St. Maartenkerk aldaar, een der schoonste
kerken van Friesland.
BOMBAY
Bolton, (Bolton-le-Moors) stad in. Eng.
graafschap Lancaster, 175,730 inw. ; berg- in een dichte wol, welke men gebruikt tot bed
en andere vullingen.
werken, katoen en ijzerindustrie.
Bombay, (Bombaim) Eng.-Indisch presiBoiwerk, vesting, wallen, vestingwerken.
Born, hol voorwerp, gevuld met ontplofbare dentschap, aan de W.-kust van Voor-Indie,
stoffen en schroot, die bij het neervallen ont- 178,819 K.M. 2 , 25,500,000 inw. Met gelijknamige hoofdstad, op het eiland met dien naam,
ploft.
(2) bekend visschersvaartuig, met platten in den Indischen Oceaan ; een der belangrijkste haven- en handelssteden van Indie,
bodem.
Bomba, spotnaam voor koning Ferdinand 776,006 inwoners ; dokken, scheepsbouwwerII, van Napels, wegens het bonabardement ken ; 1898 verschrikkelijke pestepidemie.
Bottum', (den) gem., Z.-Roll, op Overflakvan Messina, 1848.
kee,
1637 inw.
Bombardement,
het beschieten van een
Bommelerwaard, eiland, gevormd door de
vesting of stad ; het werpen van vele bommen
Waal en de Maas, prov. Geld. ; dikwijls
naar een plaats, stad of vesting.
overstroomd.
Bona dea, de goede godin ; bij de Rom., godin der vruchtbaarheid.
Bonaparte, (of Buonaparte) Corsicaansch
geslacht, waaruit de Fr. keizerdynastie ontstaan is : (1) (Carlo Maria) vader van Napoleon I, 1746/85 ; nam deel aan den opstand
van Corsica, maar verklaarde zich later voor
de Franschen, waardoor hij de gunst der
Franschen won ; werd lid van den raad van
12 edelen van Corsica ; stierf tamelijk jong.
(2) (Maria Laetitia Ramolino) vrouw van
bovengenoemde, 1750/1836 ; bleef met acht
kinderen no, den dood van bovengenoemde
130MBARDE.
achter ; moest Corsica ‘Terlaten en leefde
daarna te Parijs. Voerde gedurende het keiBombarde, een ouderwetsch werpgeschut, zerschap den titel van Madame Mere ; hun
uit ongev. 14e en 15e eeuw ; hoofdzakelijk kinderen waren :
voor steenen kogels.
(3) (Joseph) de oudste, 1768/1844 ; advoBombardeeren, beschieten, met bommen kaat te Ajaccio. Werd door zijn keizerlijken
vernielen ; ook wel het gooien met andere broeder tot erfgenaam der Fransche kroon
voorwerpen.
benoemd, later souverein van Napels en
Bombardon, een op een contrabas-tuba ge- Spanje ; leidde 30 Maart 1814 de verdediging
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van Parijs, of beter gaf de stad over. Was
gehuwd met Julie Marie Clary, waaruit 2
dochters : Zenaide Charlotte Julie en Charlotte Napoleone.
(4) Napoleon, (zie ald.) 2e zoon.
(5) (Lucien), prins van Canino, 1775/1840;
lichtte zijn broeder in Egypte in omtrent den
toestand in Frankrijk, hielp den staatsgreep
voorbereiden. Hij bevorderde overal kunst
en wetenschap, leefde echter dikwijls op
gespannen voet met Napoleon I, vooral omdat hij voor de tweede maal gehuwd was met
een vrouw uit de burgerklasse, welke hij
niet wilde verlaten voor de kroon van Italie of Spanje, welke zijn broer hem aanbood.
Het kwam zelfs zoover, dat hij zich met zijn
familie naar Amerika inscheepte. Hij werd
echter door Eng. gevangen genomen, waar
hij tot den eersten vrede van Parijs krijgsgevangene bleef. Werd natuurlijk echter met
onderscheiding behandeld. her hield hij zich
bezig met poezie. Na de verbanning van zijn
broeder, ging hij naar Italie, waar hij door
den Paus tot prins van Canino werd benoemd. Na het weder optreden van zijn broeder bestreed hij diens heerschzucht ten
voordeele van den koning van Italie en
stond hem met raad bij in den slag bij Waterloo. Hij woonde later in Rome, nadat hem
door de grootmogendheden verboden was
naar Amerika to vertrekken. Hij wordt geroemd om zijn werkijver, die tot zijn dood
duurde. Was gehuwd met Christine Eleonore Boyer, gest. 1801, later met Alexandrine Laurence de Bleschamp, weduwe van
den bankier Jouberton, gest. 1855 ; uit zijn
eerste huwelijk werden hem 2 dochters geb. :
Charlotte, 1796/1865, en Christine Egypte,
1800/47 ; uit zijn tweede 9 kinderen, waarvan
wij noemen, (6) Charles Lucien Jules Laurant B., prins van Canino en Musignano,
1803157, huwde met zijn nicht Zenaide ; natuurkundige, schreef ook werken over Amerika, waar hij langen tijd woonde ; deze had
weder 12 kinderen, waaronder eenige, die genoemd moeten worden. Zie no. 9.
(7) (Louis Lucien) 2e zoon van den onder
no. 5 genoemde, chemicus, 1813/91, ook
schrijver.
(8) Pierre Napoleon B., 1815/81 ; schoot
1870 den schrijver Victor Noir dood ; leefde
langen tijd in Amerika.
(9) (Napoleon Charles Gregoire Jacques
Philippe) 1839/99 ; soon van den onder no. 6
genoemde, nam deel aan den Fr.-Duitschen
oorlog, vergezelde Napoleon III in zijn ballingschap.
(10) Oudste zoon van den onder no. 6 genoemde (Joseph Lucien Charles Napoleon)
prins van Canino, 1824/65.
(11) (Louis) (Lodewijk) 4e zoon van den
onder no. 1 genoemde, broeder van Napoleon
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I, koning van Holland, 1778/1846 ; trad op
verlangen van dozen in het huwelijk met
Hortense de Beauharnais, werd 1806 koning
van Holland, waar hij weer de belangen van
het rijk dan van zijn broeder diende. Hij weer
de kroon van Spanje van de hand, daar hij
zich moor Hollander voelde, was echter
zwak en steeds in conflict met zijn broer en
deed afstand van den troon ; dit werd door
zijn broeder zeer afgekeurd, waarop Holland
bij Frankrijk werd ingelijfd. Lodewijk liet
zich van zijn vrouw scheiden en wijdde zich
aan de literatuur, hij schreef over Holland
en romans. Hij had 3 zoons, doze zijn : (12)
(Napoleon Charles) 1802/07. (13) (Napoleon
Louis) 1804/81 ; groothertog van Kleef en
Berg ; nam met zijn jongeren broer deel aan
de beweging in Opper-It. (14) (Charles Louis
Napoleon) later keizer Napoleon III (zie
ald.). (15) zijn zoon (Eugene Louis Jean Joseph) prince imperial, geb. 1856, nam deel
aan den Fr.-Duitschen oorlog ; stierf op een
Eng. expeditie naar Zoeloeland, 1879.
(16) (Jerome Hieronymus) jongste zoon
van den onder no. 1 genoemde, en jongste
broeder van Napoleon I, koning van Westfalen, 1784/1960 ; huwde Elisabeth Patherson,
kreeg den titel van Prince francais; liet zich
toen hij koning was van zijn vrouw scheiden,
en huwde prinses Catharina van Wiirtemberg ; streed bij Waterloo mode on ging toen
naar Zwitserland ; werd tijdens Napoleon III
als eventueel opvolger aangewezen. Zijn kinderen waren : (17) (Jerome Boneparte-Patterson) 1805/70. (18) Jerome Napoleon
Charles B., prins van Montfort, 1814/47.
(19) Mathilda Lactitia Wilhelmina B.,
1820/1904. (20) Napoleon Joseph Charles
Paul B., 1822/1891 ; kreeg gelijk met zijn vader den titel van Prins, nam deel aan den
Krimoorlog ; huwde de oudste dochter van
koning Emanuel II van Sardinia en werd na
den dood van zijn vader het oudste hoofd van
het huis van Bonaparte ; werd 1883 gevangen
genomen wegens het verspreiden van een
manifest tegen de republiek, maar vrijgesproken. Zijn kinderen zijn : (21) (Napoleon
Victor Jerome Frederic) (Prins Victor) geb.
1862, draagt sinds den dood zijns vaders de
aanspraken van het geslacht van Napoleon.
(22) Napoleon Louis Joseph Jerome, geb.

1864. (23) Maria Lactitia Eugenie Catherina Adelaide, geb. 1866. Nog willen wij vermelden, (24) Marie Anna B., later Elice,
prinses van Lucca en Piombino, groothertogin van Toscane, oudste dochter van den
onder no. 1 genoemde en oudste zuster van
Napoleon I; 1777/1820 ; wordt geroemd om
haar begaafdheid en gastvrijheid voor alle
geleerden. (25) Annonciata (later Maria Annonciata Caroline) 3e dochter van den onder
no. 1 genoemde en jongste zuster van Napo-
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Mon I, koningin van Napels, 1782/1839 ; bewoog haar echtgenoot, Joachim Murat, zich
met Oostenrijk te verbinden en tegen Napoleon I op te staan, wat hem zijn rijk en in
1815 door een kogel zijn leven kostte. (26)
Charlotte, later Maria Paulina, 2e zuster
van Napoleon I, 2e dochter van den onder
no. 1 genoemde, 1780/1825 ; huwde generaal
Leclerc, na diens dood met Borghese (zie
ald.) ; vergezelde haar broer naar Elba.
Bonapartisten, politieke partij in Frankrijk, die weder het koningschap verlangt en
het huis Bonaparte in eer wil herstellen;
men prins Victor (Zie
daarvoor wenscht

Bon

Bonifacius, W.-Rom. generaal, werd in
plaats van Aetius opperbevelhebber van het
W.-Rom. leger ; gest. 432.
(2) heilige (Winfried) eerste apostel der
Duitschers, 680/755 ; stichtte vele bisdommen, werd nabij Dokkum door de Friezen
vermoord (5 Juni).
(3) naam voor 9 pausen. I, 418/422, gedenkdag 25 Oct. II, 530/32, nam het besluit

dat elke paus zijn opvolger moest kiezen. III,
van Febr. tot Nov. 607. IV, 608/615. V, 619/
625. VI, 896, sleclits 19 dagen.
VII, 974,
slechts een maand, 984/85 weder paus,
daarna gest. ; zijn lijk werd door het yolk
Bonaparte no. 21) op den troop.
langs de straat gesleept.
VIII, 1294/1303,
Bonaventura, (eigenlijk Johannes van Fi- verkondigde dat God den pausen de maebt
denza) godgeleerde uit Toscane, werd Fran- had geschonken uver de koningskronen te beciskaner monnik en later hoogieeraar in de schikken en verklaarde de Duitsche kroon
theologie te Parijs ; verwierf zich den naam voor eon pauselijk leen ; deed Philippus IV
„doctor seraplicus" (engelachtige leeraar) en van Frankrijk in den ban, maar werd door
werd 1256 generaal der Franciskaner ; stierf hem gevangen genomen, terwijl zijn gezag
aan de gevolgen zijner strenge onthouding minder werd. Werd weer vrijgelaten, doch
1274, geb. 1221 ; door Sixtus IV onder de hei- stierf spoedig daarop. IX, 1389(1404, deze was
ligen opgenomen. Zijn zeer mystieke wer- gelijk met Clemens VII paus, die te Avignon
ken werden eenige malen uitgegeven en ade- vertoefde ; hij moest door het geven van
leengoederen zijn macht handhaven en gemen een practischen godsdienstigen geest.
Bonbon, (Fr.) suikerwerk, suikergebakje. bruikte veel geld om den Engelenburg en.
Bonbonniere, bonbonsdoosje, doosje met het Capitool in sterke vestingen te verandekleine suikertjes, dat in den zak wordt mede- ren, werd echter 1391 en '94 verjaagd, maar
kwam 1400 weer terug op dringend verzoek.
genomen.
Bondetzwarts, hottentottenstam in Duitsch Na den dood van Clemens VII, 1394, koos
Z.-W. Afrika, 25/10 1903 tot 27/1 1904 in op- men eehter te Avignon toch een nieuwen
paus, Benedictus XIII.
stand.
Bon'ificatie, (Lat.) vergoeding, schadeloosBondeno,
stad, It. prov. Ferrare, 15,682
stelling ; gedeeitelijke terugbetaling van de
inw.
belasting, die op ingevoerde goederen is beBondou, zie Bondu.
Bondt, (Jan) Ned. jurist en financier, taald en deze weder uitgevoerd worden.
Bonin eilanden, Japansche archipel in het
1766/1845; moest voor de Bataafsche repuHick een wethoek van lijfstraffen maken ; W.-lijk deel van den Gr. Oceaan, oppervl. 84
KM 2 , 4519 inw.
oprichter der Ned. Bank.
Bon marche (Fr.) goedkoop, goede markt.
Bondu, negerstaat in Senegambia, bevolBonn, stad in het Pruisisch regeeringsdisking 500,000 zielen ; sedert 1887 Fr. kolonie.
Bone, (Bona) havenstad, Algerie, dep. Con- trict Keulen, links aan den Rijn, 50,736 inw. ;
universiteit, alwaar de Duitsche prinsen gestantine, 35,000 inw.; koraalvisscherij.
Bonghi, (Ruggero) It. geleerde en staats- studeerd hebben en nog studeeren, bibliotheek
met 250,000 banden, handel en industrie. Is
man, 1827/95.
Bonheur,
(Marie Rosalie) Fr. dier- en zeer schoon gelegen ; 1273/1794 residentie der
keurvorsten van Keulen ; geboorteplaats van
landschapschilderes, 1822/99.
(2) (August) 1824/84, broeder van boven- Beethoven, waarvan daar 2 standbeelden.
Bonne, (Fr.) kindermeisje, dienstmeisje.
genoemde ; eveneens dier- en landschapschilBonnefon, (Jean de) Fr. schrijver, geb.
der.
(3) (Jules Isidore) geb. 1827, broeder van 1866.
Bonnefoy, (Marc.) Fr. dichter en schrijver,
bovengenoemden, bloemschilder.
-

-

1840/96.

(4) (Julliete) 1830/91, zuster van bovengenoemden, bloemschilderes.
Bonheur, geluk, gelukkig voorval, buitenkansje.
Bonhomme, (Fr.) goede man, goedbloed.
Boni, een leenroerig land op het Z.-W.
schiereiland van Celebes, oppervl. 4754 KM 2

Bonnefooi, verbastering van het Fr. bonne
foi, ter goeder trouw. Op bonne fooi (foi) op
goed geluk, met de beste hoop van slagen.
Bonnernere, (Joseph) Fr. schrijver, 1813/93.

20,inw.;asherldmniopstand.

Bonner, (Edmund) Eng. geestelijke, 1495/
1569 ; stond de scheiding van Hendrik VIII
van zijn gemalin Catharina van Aragon voor,

stierf in de gevangenis.
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Bonnet, (Charles) Zwits. natuurkundige en oppervl. vasthechten en opklimmen ; leven op
phil., 1720/1793.
boomen en zoeken op den grond hun voedBonneterie, (Fr.) mutsenmakerij, mutsen- sel. Het weervoorspellen wordt hun toegewinkel.
schreven.
Bonnet-Phrygign, (Fr.) vrijheidsinuts ; in
Boomkiever, of blauwspecht, is zoo grout.
Fr. het zinnebeeld der vrijheid.
ongeveer als een musch, heeft scherpe klauw-

BONNET-PHRYGIPN.

Bonnivard, (Francois de) Zwits. hervormer
en patriot, 1496/1570 ; werd wegens deelname
aan de hervorming 6 jaar op een slot gevangen gehouden, schreef eenige werken.
Bonny, Eng. negerprotectoraat, gelegen
aan en geheeten naar de O.-lijke mondingsarm van den Niger.
Bonpiant, (Aime) Fr. natuurvorscher en
reiziger, 1773/1858 ; ging met Humboldt naar
tropisch Amerika ; werd prof. to BuenosAyres, richtte een groote mate-plantage op,
die door dictator Francia verwoest werd.
Bonstetten, Karl Victor) Zwits. schrijver,
BOOMKLEVER.
1745/1832.
Bontekoe, (Willem Ysbrandszoon) Ned.
zeevaarder, 1587/1618 ; bekend door zijn reis- tjes ; pikt de larven en insecten van den
avonturen, waarvan hij altijd goed thuis boombast ; wordt ook wel boomkruipertje genoemd.
kwam.
Boomkruipertje, zie boomklever.
Bonvivant, (Fr.) losbol, doorbrenger.
Boomschors, zie schors.
Bookmaker, (Eng.) iemand die als tusBoomwol, katoen (zie ald.)
schenpersoon optreedt bij harddraverij-wedBoord, een poeder ; (diamant) gebruikt bij
denschappen ; ontvangt het verloren geld en
het slijpen van diamanten.
betaalt het gewonnen uit.
Boor, Borium, een niet-metalliek element
Boom, stad in Belg., Z.-lijk van Antwerpen, aan de Rupel, 16,155 inw. ; scheepsbouw. komt in de natuur alleen in verbinding met
Boomerang, eigenaardig werpwerktuig der zuurstof voor of als boorzure zouten, en in
Australische inboorlingen ; wordt gebruikt bij twee vormen : amorph en gekristalliseerd.
de jacht en ook wel bij den oorlog. Hiervan
wordt gezegd dat het tot den werper terugkeert, dit is echter betrekkelijk. Het is een
stok van ongeveer 70 cM. lang, aan het einde
gepunt, aan het andere een weinig omgebogen, wordt in de hoogte geworpen. en keert
door zijn eigenaardigen vorm in de lucht om,
vliegt een juist tegenovergestelde richting
in als hij geworpen is en komt meestal achter
den werper nee•.

Soortelijk gewicht 2.68.

Boorkevers, een kleine bruine of zwarte

BOORKEVErtS.

1300MK1KVORSCHEN.

Boomkikvorschen,
fam. der kikvorschen,
kunnen zich echter aan gladde zelfs loodrechte

keversoort, boort een gaatje in het hout en
legt de eieren daarin.
Boornbergurn, dorp, gem. Smallingerland,
Friesl., 500 inw.
Boorwater, een zwak antiseptisch middel ;
een oplossing van boorzuur in water ; zuive-

ringsmiddel bij oogziekten of ontstekingen.
Boorzalf, een zalf waarin boorzuur ; desinfecteerend.
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Boorzuur, verbinding van borium met waterstof en zuurstof, verkregen door distillatie ; gebruikt voor antiseptische middelen.
Bodices,
sterrenbeeld tusschen Maagd,
Hoofdhaar van Bernenice, Groote Beer,
Draak en Slang, met 1 ster van de eerste
groote, Acturnus ; genaamd naar Booties,
(stierendrijver) zoon van Demeter en Jason ;
deze vond den ploeg uit.
Booth, (Edwin) Amerikaansch tooneelspeler, 1833/65 ; bekend om zijn rollen in Othello
en Hamlet.
(2)
(William) Eng. geestelijke, stichter
van het Leger des Heils, (Salvation-army)
geb. 10/4 1829 ; begon met op strnat en in
schouwburgen en met muziek en zang den
godsdienst te prediken, kreeg vele aanhangers, organiseerde deze op geheel militaire
wijze tot een leger en maakte zichzelf generaal ; richtte het blad „The War Cry" (de
strijdkreet) op, hetwelk thans in 19 talen
uitgegeven wordt. Zie verder Leger des
Heils.
(3) (Catharina) geb. Mumford, echtgenoote van bovengenoemde, stond haar man
overal bij, 1829/90 ; bijnaam : Mother of the
salvation Army" (moeder van het leger des
heils.)
(4)
(William Bramwell) oudste zoon van
bovengenoemden, geb. 1856 ; administratief
bestuurder van het Leger des Heils.
(5) (Catharina) oudste dochter van de
onder no. 2 en 3 genoemden, geb. 1858 ; huwde Arthur S. Clibborn, stond eenigen tijd
aan 't hoofd van het L. d. H. in Holl. en
Belgie, is thans echter uitgetreden.
(6) (Herbert) 2e zoon van de onder no.
2 en 3 genoemden ; bestuurder van het L. d.
H. in Java en Aus.
Bootie, zie Beotie.
Boothia Felix, schiereiland in Eng.-N.Amerika, waarop de magnetische N.-pool zich
bevindt, in de Noordelijke IJszee ; door John
Ross ontdekt. Gemiddelde koude : 15 gr.
Celsius.
Bootle, stad en graafschap in Eng., aan de
monding der Mersey, 58,558 inw.
Bootsman, opzichter en bestuurder van het
tuigage van een schip.
Bopp, (Franz) Duitsch philoloog en taalkundige, 1791/1867 ; grondlegger der vergelijkende philologie. Prof. te Berlijn.
Borabora, een der societeits-eilanden in
den Gr. Oceaan, sedert 1887 Fr., 28 KM 2 ,
2000 inw.
Born, (de sehitterende), het witte wonderpaard, waarmede Mohammed door de 7
hemelen van Mekka naar Jerusalem zou gereden zijn.
Borago officinalis,
Bernage, een eenjarig
plantje met mooie blauwe bloempjes ; zeer
harig ; de bladen worden wel als sla gegeten.

BORAGO OFF1CINAL1S.

Borax, een tout van het boorzuur, voorkemende in vele meren van Indie, Perzie enz. ;
wordt verkregen door distillatie.
Borchgrevink, (C. Egelberg) Z.-poolvaarder, geb. 1864 ; bepaalde de ligging der magnetische Z.pool, en bereikte de hoogste Zuiderbreedte.
Borculo, heerlijkheid in Geld., sinds 1777
van het huis Oranje-Nassau.
(2) gem. in Geld., 4437 inw.
Borde r (Jean Charles) Fr. wiskurldige
zeevaarder, 1733/99 ; afdeelingsc:,ef bij de
marine.
(2)
(Juan Indiarte) president van Uraguay, geb. 1815, werd 1897 te Montevideo
doodgeschoten.
(3) naam van een mantel, door mohammed aan den dichter Kab-ben-Sohair ten geschenke gegeven ; werd later verkocht voor
zijn gewicht aan goud, thans heiligste reliqui te Constantinopel.
Bordeaux, hoofdst. van het Fr. dep. Gi
ronde aan de Garonne, 256,638 inw. ; 4e
groote stad van Frankrijk en een der schoon
ste. Handel in wijn en likeuren ; is de belangrijkste havenstad van Frankrijk, beroemde
universiteit. Heette voorheen Burdigala,
hoofdst. van de Rom. prov. Aquitania
werd verschillende keeren veroverd, 12e eeuw
aan Eng., 1442 weer Fr. ; in Dec. 1870 kwam
de regeerings-delegatie onder Gambetta en in
Febr. 1871 de nationale vergadering hier bijeen en werd Thiers tot president der republiek uitgeroepen.
(2) wijnsoort uit het arrondissement Bordeaux van het Fr. dep. Gironde.
Bordeel, publiek huis ; huis van ontucht.
Borderel, lijst, staat, nota, rekeningenboek.
Bordes, (Fr.) hooge stoep voor een huis
met afdak, uitbouwsel, platvorm.
Borel, (Henri) Ned. schrijver, geb. 1869
reisde in China en Ned-Indie, schreef verscbillende werken.
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Boren, verschillende werktuigen om gaten
in verschillende stoffen te maken ; meest ge-

(5) (Alfonso) paus Calixtus III( zie ald.)
(6) (Rodrigo) paus Alexander VI. (zie
ald.)
Bor net, (Claude Joseph Adolphe) Belg. geschiedschrijver, 1804/75. Prof. te Luik.
Borgo, naam van verschillende prov., districten, steden en dorpen in Frankr. en It.
Borgsmeer, dorp in Groningen, gem. Termunte.
Borgtocht,
borgstelling, de verzekering,
BOREN.
de overeenkomst, dat een persoon goed staat
bij een geldschieter, voor een geldleener en
bruikt voor hout en ijzer.
Borenmeer, binnenmeer van Zweden, met zoo deze laatste in gebreke blijft, deze (de
borgsteller, Borg) het bedrag zal voldoen.
het Wettermeer door de Motala verbonden.
(2) in verschillende landen, kunnen persoBorenda, bergpas in het Himalaya-gebergnen, die in voorarrest gevangen zitten, tegen
te, 4601 M.
Borger, gem., Drente bij Assen, 8854 inw. een hooge som gelds (Borgtocht) zoo lang op
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Borger, (Elias Annes) Ned. godgeleerde, vrije voeten komen tot hun zaak behandeld
dichter en schrijver, 1784/1820 ; prof. to is, waarna zij het geld weer terug ontvangen.
Borgu, (Borgoe) inlandsche staat en stam
Leiden.
Borgerhout, stad in Belg., bij Antwerpen, van W.-Soedan, oppervl. 16,000 K.M. 2 , 10,000
39,792 inw.
inw. ; onder Fransche bescherming.
Borgesius, (H. Goeman) geb. 1844 ; hoofd(2) landschap W.'lijk van den Niger ; 1870
red. van „Het Vaderland", 1877 lid van de Eng.
Borinage, berglandschap, Belg. prov. HeneTweede Kamer, 1897/1901 minister van binnenl. zaken, 1905 kabinetsformateur van het gouwen ; vele steenkoolmijnen.
Boris Codoenow, czaar van Rusland, 1551/
ministerie-De Meester ; oprichter van den
1605.
Volksbond.
Borgharen, gem. in Limburg bij MaasBorissoglebsk, stad, Russ. gouvernement
tricht, 838 inw.
Tombow, 22,370 inw. ; veemarkt.
Borghese, adellijk geslacht in It., wij noeBorissow, stad, Russisch gouvernement
men : (1) (Camillo) vorst van Sulmona en Minsk, a/d Beresina, 14,931 inw. ; in de nabijRossano, 1775/1832, gehuwd met Paulina, heid Studjianka ; 27-29/11 1812, overgang
zuster van Napoleon I ; liet zich na den val van de Franschen over de Beresina.
van dezen van zijn vrouw scheiden, welke
Borium, zie Boor.
met haar broer naar Elba vertrok. (Zie BoBorkel, gem., N.-B., bij 's-Hertogenbosch,
naparte. no. 26).
562 inw.
Borght, (Richard von den) Duitsche ecoBorkum, Pruisisch eiland tusschen 0. en
nomist en schrijver, geb. 1861 ; prof. te W. Eems ; drukke badplaats, 25 K.M. 2 , 2114
Aken, thans te Berlijn.
inw.
Borgia, een beroemd Spaansch geslacht,
Born, gem., Limburg, bij Maastricht, 1862
in Italie. (1) Giovani (Juan) kreeg in 1495 inw.
Benevento, Terracina en Pontecorco als erBonre, (Ludwig) Duitsch schrijver, 1786[
felijk hertogdom ; stamvader van het thans 1837.
nog levend geslacht der B.'s, waaruit vele
Bormans, (Jan Hendrik) Vlaamsch literabisschoppen en kardinalen. Werd door zijn tor, 1801/78 ; prof. te Luik.
broeder vermoord, zie volgende.
Borneo, Zie Ned. 0.-Indie.
(2) Cesare, 1478/1507, 1493 kardinaal, beBornerbroek, dorp, Overijsel, bij Almelo.
dankte 1497 en huwde Charlotte d'Albret,
Bornholm, Deensche eiland in de Oostzee,
zuster van koning Johan van Navarra ; ver- oppervl. 583 K.M. 2 , 41,031 inw. ; visscherij,
overde met Lodewijk XII vele landen en landbouw, scheepvaart. Hoofdst. Winne ;
ruimde daarna genoemden Lodewijk uit den voorheen Burgundarholm genaamd, bleef tot
weg; word door paus Julius II gevangen ge- 1000 onafhankelijk, werd daarna Deensch,
nomen, doch wist weer te ontkomen. 1645 Zweedsch, 1660 weder Deensch.
(3) (Lucrezia) zuster van bovengenoemde ;
Bornier, (Henri, vicomte) Fr. dichter,
was 3 maal gehuwd, haar laatste man werd 1825/1901.
door haar broeder vermoord. Wordt beschulBornoe, zie onder Bornu.
digd van bloedschande ; zij was zeer schoon,
Bornu, (Bornoe) voormalig onafhankelijk
had kunsten en wetenschap lief.
negerrijk in Centraal-Soedan, Midden-Afri(4) (Heilige Francesco) zoon van Johan- ka, 242,700 KM 2 , 5 mill. inw., Mohammedana van Aragon, on derkoning van Catalonia, nen ; thans tusschen Frankrijk, Duitschl. en
3e generaal der Jezuieten.
Eng. gedeeld. Werd door een Sjeik (Sultan)
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geregeerd, deze had absolute macht. Hoofdst. len ; geb. 16/9 1812 te Alkmaar, gest. 13)4
Koeka. Werd door koning Ali-Dunamanii ge- 1886, Den Haag.
sticht, 1472/1505 ; kwam in de 17e eeuw tot
bloei en onderwierp vele streken, maar
sedert 1901 heeft Frankrijk er de meeste
macht. Brengt vele tropische producten
♦ oort.
Borow meren, 6 zoutmeren, Russ.-Siberie.
Borromeo, (Curio, graaf) aartsbisschop,
1538/84 ; maakte zeer strenge kerkregels, trad
met zelfverloochening tijdens het pestjaar,
1576, op.
Borseppa, oude stad Babylonia (zie aid.)
Borsod, Hong. komitaat, 3428 KM 2 257,586
inw. ; hoofdst. Miskolez ; industrie, wijn, ooft.
Borssele, gem., Zeeland bij Goes, voorheen
zetel van het geslacht van Borssele, 1143 inw.
MENTR. BOSBOOM-TOUSSAINT.
(2) (Wolfert van) 2e heer van Vere, werd
1298 door een menigte opstandelingen verBosch, (Johannes van den) 40e gouverneurmoord.
(3)
(Hendrik van), heer van Vere, 1470 generaal van Ned.-Indie, 1780/1844 ; werd als
antwoord op zijn rapport omtrent een nieuw
admiraal van Zeeland, gest. 1474.
(4) (Frank van), 4e echtgenoot van Ja- stelsel van beheer op Java, gegrond op vrijen
coba van Beieren, huwde later openlijk met arbeid, als gouverneur-generaal naar OostNaar en kreeg den titel, graaf van Ooster- Indio gezonden, nadat hij in West-Indie het
bestuur gereorganiseerd had.
vant, gest. 1470.
Boschduiven, (Columba) een in 't wild
(Wolfert van) heer van Vere, stad(5)
houder van Holl., Zeeland en Friesland, levende duivensoort, dikwijls in de steden ire
torens of andere gunstige plaatsen huizend,
gest. 1487.
Borstvlies, het bekleedsel van longen en doch meest in bosschen en boomen ; komen in
borst, is een taai dun vlies en vormt een zak Ned. in twee soorten voor, doch een daarvan
waarin de borstorganen rusten ; zeer vatbaar is meer een trekvogel.
Boschkapelle, gem., Zeeland bij Hulst,
voor allerlei ziekten.
Borstwering, leuning, verschansing ; wal 1223 inw.
Bosch-Kemper, zie Kemper.
om een vesting of te verdedigen punt.
Bosch van Drakenstein van Nieuw-Amelis
Borussia, (nieuw Lat.) naam voor Pruisen.
Bos, (Dr. Dirk) Ned. staatsman, lid van weerd, (Jonkheer H. P. C.) kamerheer in bijzonderen dienst van H. M. de Koningin,
de Tweede Kamer.
(2) (Pieter Roelof) bekend Ned. auteur geb. 1839 ; lid van de Eerste Kamer.
Boschjesmenschen, of Boschjesmannen, nevan leesboeken en aardrijkskundige atlassen,
gervolk van de familie der Hottentotten ; zijn
1847/1902.
Bosboom, (Johannes) Ned. schilder, 1817/
-

BOSCHJESMAN.

JOH. BOSBOOM.

91 ; huwde mej. Toussaint ; schilderde landschappen.
(2) B. Touissaint, (Anna Louisa Geertruida) Ned. schrijfster ; huwde met bovengenoemden schilder, schreef vele romans, meest
geschiedkundige, verzameld ongev. 25 dee-

zeer klein, mannen hoogstens 1.40 M., vrouwen 1.25 M. ; worden gerekend op de laagste
sport van beschaving to staan.
Boseiii, (Paolo) It. staatsman, geb. 1838 ;
was minister van onderwijs, van landbouw
en 1894/96 van financiera.
Boskoop, gem., Z.-Holl., bij 's-Rage ; tuinbouwschool, 5885 inw.

,
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Bosna, rechter-zijrivier van de Save in
Bosnie, 260 K.M. lang.
Bosnie en Herzegowina, provincie, die tot
ongev. einde 1908 tot Turkije behoorde en
sonder administratief en militair beheer van
Oostenrijk-Hong. stond, is einde 1908 bij
Oostenrijk-Hong. ingelijfd, waardoor veel
kans op oorlog ontstond, werd echter spoedig
bezworen. Het land grenst ten N. aan Slavonie, 0. aan Servie, Z. aan Albanie, Montenegro en Dalmatie, W. aan Kroatie, oppervl.
51,110 K.M. 2 Het is bergachtig, hoogste berg
Maglic, 2397 M. (Dinarische Alpen). Rivieren : Save r Bosna, Drina, Ugar, Narenta enz.
Prod.: graan, ooft, tabak, hennep, vlas,
hout, ijzer, antimoon, steenkolen, zout ;
hoofdbedrijven : landbouw en veeteelt, (88 %

WAPEN VAN BOSNIi.

Bot

stadhouder van Holl. voor Spanje, gest. 1578 ;
werd door de W.-Friezen op de Zuiderzee
verslagen.
Bossuet, (Jacq Benigne) Fr. godgeleerde
en geschiedschrijver, 1627/1704.

BOSSUET.

Boston, havenstad, Eng. graafschap Lincoln, 14,593 inw.
(2) hoofdst. van den N.-Amerikaanschen
staat Massachusetts, aan de Bostonbaai van.
den Atlantischen Oceaan, 560,892 inw. ; uitgebreide industrie. Is de 2e groote stad van
de Ver.-Staten, werd in 1630 gesticht, 1773
brak daar het eerst de revolutie uit, waarna
de haven van Boston door de Eng. gesloten
werd verklaard.
Bostriim, (Christoffel Jacob) Zweedsch
phil., 1797/1866, was Prof. te Upsala.
Boszormeny, stad, Hong. komitaat Hayduk, 25,070 inw.
Botanie, plantenkunde, plantenkennis.
Botaniseeren, plantenverzamelen tot het
doen van waarnemingen of om studie te
maken.
Botanist, (Botanicus) plantkundige.
Botanographie, plantbeschrijving.
Botanophaag, (Gr.) planteneter.
Boterbeek, zijrivier van de Schipbeek.
Boterbioem, een olgem. beken.de wilde
bloemsoort, fam. der Ranunculus.

der bevolking). Hoofdsteden : Serajewo, Banjaluka, Travonik, Tuzia enz. Heeft 1,737,000
inw., waarvan het grootste deel Bosniacen
of bewoners van Mostar, 37 % Mohammedanen, 43 % Grieksch en 19 % Roomsch-Katholieken ; hoofdtaal Servisch. Tijdens de Rom.
was het land een deel van de Rom. prov. Dalmatie, de inwoners, meest Illiriers, werden
daardoor geromaniseerd.; in de 7e eeuw was
het land in vele kleine staabjes verdeeld, met
een der grootste, Bosna, het gebied aan de
rivier met dies naam. 13e eeuw godsdiensttwisten. Stephal II van Servie (1322/53)
Het zich daarna koning van I3osnie en Servie maken, deze vereeniging duurde echter
niet lang. 1526, na veel strijd, werd het geheele land een deel van Turkije ; 1878 door
Oostenrijk bezet, daar Turkije de opstandelingen Been meester kon worden ; thans tegen
een schadeverDDeding, van 25 mill. gulden
deel van Oostenrijk.
Bosporus, (Tnrksch Istamboel-Boghasi) of
Straat van Konstantinopel, zeeengte van de
Zwarte-zee, naar de Zee van Marmora, 30
K.M. lang, 550-2500 M. breed ; scheidt
Klein-Azie van Europeesch Turkije, is sterk
bevestigd en niet zonder gevaar voor de
scheepvaart, door het snelvliedende water.
Bbsschaert, (Abraham) Vlaamsch schilder,
(1568).
BOTERBLOEM.
Bosschaerts, (Thomas Willebrordus) Ned.
schilder, 1613/56.
Boterdiep, vaart van Gaon. naar Warfum.
Bosse, (Peter Philip van) Ned. staatsman,
8otero, (Guiseppe) It. schrijver en dichter,
1809/79.
1815/85.
Bossu, (Maximiliaan de Hennin, graaf van)
Both, (Pieter) le gouverneur-generaal van
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N.-Indie, werd 1609 benoemd, kwam op zijn
thuisreis bij een schipbreuk om, 1615.
(2) (Andreas en Jan) 2 Ned. schilders, 17e
eeuw.
Botha, (Louis) algem. bekende aanvoerder
der boeren in den Eng.-Transvaalschen oorlog, geb. 1864 ; werd na den dood van Joubert
(1900) opperbevelhebber der boeren, lag
daarbij bijzondere bekwaamheden aan den
,dag en bestuurde de guerilla, werd na het
eindigen van den oorlog minister van de vereenigde Z.-Afrikaansche kolonies (1907).
Hie1p, 1909, de Z.-Afrik. Unie tot stand
brengen.
Botnische Colf, N.'lijk deel van de Oostzee,
tusschen Finland en Zweden.
stad in Rumenie aid Sjiska,
Botosjan;,
-32,193 inw.
Botsjka, Russ. inhoudsmaat voor vloeistor,
492 L.
Bouche,
(Karl de) Duitsch glasschilder,
geb. 1845.
Boucher ► , (Jan) Vlaamsch schrijver, geb.
1846.
Bouches-du-IR hone, Fr. departement aan
de Rhone-mondingen, Z.-W.'lijk van de Provence, oppervl. 5105 K.M. 2 , 765,918 inw. ;
hoofdst. Marseille ; steenkool, marmer en lei.
Boudoir, (Fr.) eigenlijk pruilhoek ; lief,
mooi, keurig of weelderig ingericht damesvertrekje.
Bougie, zee- en vestingstad van Algerie,
dep. Constantine, 14,522 inw.; uitgebreiden
handel. heette in de 10e eeuw Biddschajah,
1240 kwam het aan Tunis, 1833 aan
cuilion, (Fr.) vlecscla afkooksel.
7.7::ernburr4, 2700 inw.
(2) stad,
(3) (Gottfried van), hertog van Neder-Lotharingen, aanvoerder van den eersten kruistocht, 1061/1100 ; nam 1099 Jerusalem in en
werd tot koning gekozen, doch weigerde, daar
hij geen kroon wenschte te dragen, waar
Christus een doornenkroon droeg.
Boulanger, (Georges Ernst Jean Marie)
Fr. generaal en staatsman, 1837/91, maakte
vele veldtochten mede, nam deel aan den
Fransch-Duitschen oorlog, trad tegen de
commune op en was 1886/87 minister van.
oorlog ; werd het middelpunt van een beweging (Boulangisten) en moest 1889 naar
Brussel vluchten, schoot zich na de onthullingen van Mermeix dood.
Boulangerie (Fr.) bakkerij.
Boulangisten, aanhangers van Boulanger ;
deze wenschten (1888/90) grondwetsherziening en afschaffing van het presidentschap ;
wilden een staatsgreep bewerken, maar gingen uiteen toen uitkwam dat zij door monarchale partijen geldelijk gesteund werden,
waarop Boulanger, die te voren gevlucht
was, zich doodschoot.
Boulevard, (Fr.), bolwerk ; breede, met boo-

Bou

men beplante wan.delweg, waar voorheen een
bolwerk was ; thans ook breede straten in
groote steden.
Boulogne-(sur-Mer), hoofdpl. van het Fransche departement Pas-de-Calais, 49,949 inw. ;
handel, haven, visscherij, vestingwerken en
luxe-zeebadplaats. Voorheen Gesoriacum,
hoofdst. der Morijnen, later Bononia, daarna Bolonia, 1544/60 door Eng. bezet, werd
door Napoleon van sterke vestingen voorzien
om bij den oorlog tegen. Engeland als steunpunt te dienen.
(2) B.(sur-Seine), stad bij Parijs, 44,416
inw. ; vele villa's en buitenverblijven, daarbij Bois-de-Boulogne (Bosch van B).
Bauman, (Hermanus), Ned. paedagoog,
1822/99, schreef vele leesboeken en boeken
over vormleer.
(2) (Martinus Johannes), Ned. componist,
1858/1901 ; leeraar en directeur der muziekschool te Gouda, schreef 2 opera's : „Tempeliers", „Meilief van Gulpen", eenige missen.
(3) (Johannes), architect, 1706/1776 ; opperbouwmeester te Potsdam, bouwde o.a. de
Domkerk te Berlijn, was zeer beroemd ; vele
groote gebouwen.
Bouquet, (Fr.) bloemruiker ; (ook) geur
van wijn.
Bouquillon, (Bruno Jozef) Vlaamsch dichter, 1816/79.
Bourbaki, (Charles Denis Sauter), Frans(.11e generaal, 1816/97 ; was van Grieksche
afkomst, streed in den Krim-, den It.- en.
Fransch-Duitschen ocrlog, werd bij de capitulatie van Parijs met zijn leger (84,000
man) buitengesloten en vol ontberingen en
ellende, door het Duitsche leger, near
seri. gedroven, waar hot ontwauend werd.
Bourbon, oud Fransch geslacht, stammend
nit de 100 ; stamvader Adhei,var. Kwam
door verwantschap met het koninklijke huis
Capet op verschillende Europeesche tronen,
heeft zijn naam te danken aan het plaatsje
B.-l'Archambauld, in het Fr. dep. Allier,
(klein badplaatsje) waar nog het slot der B's
te zien is. In 1327 verhief Karel de Schoone
de heerlijkheid B. tot hertogdom ten voordeele van Lodewijk I, kleinzoon van Lodewijk
IN van Frankrijk, zoon van Beatrix van
Bourbon ; zijn twee zoons, Peter en Jacob,
vormden twee linien der Bourbons, de eerste
stierf met Charles, 1527 uit, uit de tweede
linie werden weder 2 takken geboren. Uit de
oudste linie kwam weer het geslacht van
Montpensier voort ; de jongere zette de oude
stamboom der Bourbons voort ; uit dit huis
werd toen weer geboren Ludwig, prins van
Conde (gest. 1569), terwiji een broeder van
deze, Antoon, door zijn huwelijk het koningschap Navara en erfrecht op den Franschen
troon verkreeg. Zijn zoon, Hendrik IV, besteeg 1589 den troon, was tevens hertog van

SOU

112

Bou

Bourgogne, kanaal dat de Same met de
Vendome en koning van Navarre, gest. 1610 ;
door Philips van Anjou, kleinzoon van Lode- Yonne verbindt.
(2) wijnsoort uit de Fransche departemenwijk XIV, kwam ook het huis Bourbon op den
Spaanschen troon, door Philips, zoon van ten aan de Yonne, Saone enz.
Hendrik IV, op den troon van Parma en door (3) Zie Bourgondie.
den 2en zoon van Karel IV van Spanje, FerBourgondie,
(Fr. Bourgogne), voormalig
dinand, ook op dien van Sicilie. Het Fransche koninkrijk, hertogdom en later prov. van
huis regeerde van 1589 tot 1792 ; laatste Lo- Frankrijk. Ongeveer 600 stichtten de Bourdewijk XVI, welke onder de guillotine stierf. gondiers een koninkrijk in 't gebied van de
Daarna van 1814/30, waarna het van Frank- Loire, RhOne en Seine, met hoofdst. Dyon,
rijk voorgoed verdreven werd. Het Spaansche nadat zij uit het Rijngebied verdreven
huis regeerde van Philips van Anjou, 1700, waren ; 887 werd dit een hertogdom, onder
tot 1868, na de verdrijving van Isabella, die den graaf van Autun, zwager van Karel den
9/4 1904 te Parijs stierf. Is echter 1870 weer Kale, 1361 kreeg Philips de Stoute het,
in eer hersteld in den persoon Alfonso XII, 1477 kwam een deel aan Oostenrijk en een
welke linie thans nog regeert. De nevenlinie ander deel aan Frankrijk en een deel aan
van Orleans regeerde van 1830/48. In Parma Spanje. Lodewijk IX bracht het voorgoed,
eindigde de dynastie 1859, in Napels 1860. aan de Fransche kroon. Groot ongeveer
Het Fransche huis stierf uit met graaf 25,750 K.M. 2 , met 2 mill. inw.
Chambord, 1883, zoodat eventueele aanspra(2) (Antonie van), bijgenaamd de Groote
ken op den Franschen troon overgingen op Bastaard, 1420/1504 ; onechte zoon van Philips
het huis van Orleans, thans sedert 1894 van B.
Philips, hertog van Orleans, zoon van Phi(3) (Antonie van), admiraal van Karel V
lips, graaf van Parijs, gehuwd met hertogin en Philips II, werd 1567 stadhouder van
Maria Dorothea van Oostenrijk.
Zeel.
(2) (Paleis van), vergaderplaats van de
(4) (Maximiliaan van), 1514/58 ; werd 1547
Fransche Staten-Generaal te Parijs.
aangesteld tot stadhouder van Holl., Zeel.
(Jean), Fr. phil. en schrijver, en Utrecht.
Rourdeau,
geb. 1848.
(5) (David van), onechte zoon van Philips
(2) (Louis), Fr. phil. en schrijver, 1824/ I (de Goede), werd als 55ste bisschop van.
1900 ; schreef „Le probleme de la snort", „Le Utrecht opgedwongen, doch door de Utrechteprobleme de la vie", „Histoire des arts utiles" naars op een kar, zonder meer, weggevoerd,
Bourdon (de l'Oise), (Francois Louis), Fr. maar moest na een belegering weder terugopstandeling, nam in 1792 deel aan de revo- keeren.
Bourgondische hugs, regeerend huis, dat
lutie te Parijs, ijverde N oor de veroordeeling
van Lodewijk XVI en de Girondijnen ; wist op het Beiersche volgde. Jacoba van Beieren
door bedrog een plants in de Nationale Con- moest de regeering aan Philips den Goede
ventie to verkrijgen en gal zich nit als afge- afstaan, waarna dit huis over Holl. en Zeevaardigde van het departement Oise, werd land regeerde. Philips I stierf 1467, daarna
naar Cayenne gedeporteerd en stierf aldaar. kwam Karel de Stoute aan 't bewind tot
(2) B. de la Crosniere, stood bij het uit- 1477, daarna zijn dochter Maria tot 1482,
barsten der revolutie te Parijs aan het hoofd die door haar huwelijk de regeering aan Oosvan een opvoedingsgesticht, waardoor hij tenrijk naliet.
met eenige menschlievende daden sick popu(Louis Auguste Victor, graaf
Bourmont,
lair had gemaakt, toonde tijdens de revolutie van Ghaisnes van), Fr. maarschalk, 1773/
een waar monster to zijn ; was met gloeiende 1846 ; werd door Bonaparte gevangen gezet,
haat tegen Robespierre bezield ; gob. 1758 , ontvluchtte on streed later onder Napoleon ;
gest. 1805. deserteerde uit het kamp van Waterloo, den
Bourg, vele steden, dorpen, arrondisse- avond voor den slag. Had de hand in de
troebelen in Portugal.
menten, departementen enz. in Frankrijk.
Bournemouth, zeebadplaats, Eng. graafBourgeois, (Leon Victor Auguste), Fransch
staatsman, geb. 1857 ; was minister van ver- schap Hampshire, 37,650 inw.
Bourouill, (Johan baron d'Aulnis de), Ned.
schillende departementen.
(2) naam voor een middelmatig burgerlijk staathuiskoudkundige, geb. 1850 ; prof. te
Utrecht.
persoon.
Boussinesq, (Valentin Joseph), Fr. wiskunBourgeoisie, (Fr.), de gezamenlijke mid(tegenwoordig) dige, geb. 1842. Prof. te Parijs.
burgers ;
denstandsklasse,
Boussu-(lez -Mons), stad, Belg. prov. Hene
naam voor de gegoede ingezetenen, rijke burgouwen, 11,400 inw. ; steenkolenmijnen, ijzergers, die tegen de arbeidersbeweging zijn.
Bourges, stad, Fr. dep. Cher, 46,551 en glasindustrie.
Bouterio, (Edgar), Fr. geschiedschrijver,
inw. ; reeds zeer oude stad, voorheen Avaricum, later Biturieae ; handel en industrie. 1829/77.
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Boutens, (Peter Cornelis), Ned. dichter, de kennis, de kunst bouwwerken te maken,
geb. 1871.
die niet alleen practisch zijn, doch tevens
bestand tegen klimaat, terwijl de schoonheid
Bouts, (Dirk), Ned. schilder, gest. 1475.
antarctische eilanden- niet uit het oog mag verloren worden. Door
Bouvet eilanden,
groep, ten Z.W. van Kaap Horn, 1739 door het klimaat en door de eischen der schoonheid en kunst, zijn over de geheele wereld
Bouvet on tdekt, oppervl. 50 K.M.Z.
Botawkunst, (architectuur) in 't algerneen, verschillende stijlen verspreid. Men kan zeggen, dat elk land zijn eigen stijl heeft en ook
elke tijd. Onder bouwkunst is niet alleen be-

grepen bet bouwen van huizen, doch teverth
het maken van bruggen, kerken, torens,
len, forten, tunnels enz.

Bouwmeester, (Louis Fred. Johannes), alBOGEN.

gemeen bekende Ned. tooneelspeler, geb.
1842 ; trad reeds vroeg op in de tooneelwereld, waar hij allerlei rollen vervulde. Kreeg 1882 de groote gouden medaille
van verdienste voor kunst en wetenschap.
Was in het huwelijk zeer ongelukkig, huwde reeds voor de vierde maal, thans met Ju-

liana de Boer ; hij trok reeds tweemaal met
zijn troop naar Ned.-Indio, waar hij veel
BOGEN.

succes had.
(2) (Frederik Adrianus Louis), ook algemeen bekende Ned. tooneelspeler, musicus en regisseur ; 1846/1906, was 5 jaar
directeur van een gezelschap te Rotterdam,
speelde in Amsterdam, maakte als violist een
tournooi door Europa, was regisseur te Ant-

werpen, later 'eider, bestuurder en eerste
acteur van de Tivoli-schouwburg to Rotterdam.
(3)
(Theodora Antonia Louisa Cornelia),
BOGEN.

Ned. tooneelspeelster, geb. 1852 ; speelde in
verscheidene schouwburgen
in
Amsterdam en Rotterdam, was gehuwd met
den orkestmeester Frenkel, (gest. 1873) en
huwde later den musicus G. Mann.

(4) B. de Clairmont, (Maria Christiana),
Ned. tooneelspeelster, geb. 1860 ; echtgenoote
van den onder no. 2 genoemde, speelde to
Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam.
Bovenkarspel, gem., N.-Holl., bij Alkmaar,
2291 inw.
Bovenkerke, dorp, gem. N.-Amstel.
Bovenknijpe, dorp, gem. Schoterland,

Boven Maas, deel van de Maas van de Vogezen tot de monding van de Joker, wordt
wel bovenloop genoemd.
Boven Rijn, bovenloop van den Rijn, van
of de bronnen tot aan Bazel.
Bovet, (Marie Anne de), Fr. schrijfster,
1860 ; enkele werken onder pseud.
geb
-
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Bowl, (Eng.), kom, beker, schaal ; wordt
meest gebruikt om er punch in te bereiden.
Bovvring,

(John), Eng. staatsman, diplo-

maat, taalkundige en schrijver, 1792/1872 ;
was medewerker en uitgever van de „Westminster Review" ; 1854, gouverneur van Hong-
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kong, sloot verdragen met Ned., Belg., Sp., Ned. ; woorden van Louis Alex. Dechet,
Zw., It. en Zwitsl.
(Jenneval), muziek van Franc. van CampenBox, (Eng.), doos, brievenbus.
hout.
Boxhagen Rummelsberg, gem., Pruisisch
Brabant, voorheen een zelfstandig, maar
Potsdam,
regeeringsdistr.
16,884 inw. ; dikwijls gewijzigd hertogdom tusschen
scheepsbouw.
Geld., Henegouwen, Vlaanderen en Zeel. ;
Boxmeer, gem., N.-Brab., bij 's-Hertogenb., is ontstaan uit het hertogdom Neder-Lotha2535 inw.
ringen en wordt het eerst genoemd in 1190,
Boxtel, gem., N.-Brab.,
Dommel, bij kwam in 1430 aan. Bourgondie, 1482 onder
's-Hertogenbosch, 7806 inw.
de linie Habsburg van Oostenrijk. Daarna
Boxum, dorp, gem. Me,naldumadeel, Friesi. deelde het zich in twee deelen, Noord en
Boyaca, dep. in de republiek Columbia, Zuid ; Noord-B. bleef aan Ned., Zuid-B. aan
oppervl. 86,300 K.M. 2 , 702,000 inw., hoofdst. Spanje, dit laatste 1714 Duitsch-Oostenrijk,
Tunja ; bedevaartsoord. 1794 aan Frankrijk, 1814 Ned., 1830 aan BelBoycot, het uitsluiten van het dagelijksch gie. Noord-Brabant, M28 K.M. 2 , 620,101 inw.,
leven ; weren tegengaan, verbannen.
hoofdst. 's-Hertogenbosch. Z. of Belgisch
Boy Ed, (Ida), Duitsche romanschrijfster, Brab., 3283 K.M. 2 , 1,263,807 inw., hoofdst.
geb. 17/4 1852 ; schreef vele romans en no- Brussel. Zie N.-Brab.
vellen.
Bracciano meer, meer in de It. prov. Rome,
Boyer, (Jean Pierre), president der repu- 57 K.M. 2 , bij de badplaats met dien naam.
bliek Haiti, 1776/1850 ; vocht tegen de Eng.,
Bracelet, (Fr.), armband.
verdedigde Zwarten en Mulatten ; 1818 presiBrachvogel, (Albrecht Emil), Duitsch rodent en voor 150 Mil. franc schadeloosstel- man- en dramaschrijver, 1824/78.
ling verkreeg hij van Frankr. de onafhankeBrachy
(G.)
ri kort
lijkheid van zijn rijk.
Bracket, (Ferdinande Maria Theresia von),
Boymans,
(Frans Jacob Otto), stichter
-

-

-

van het naar hem genoemde museum te Rot-

terdam, 1774/1847.
Boyne, groote rivier, 0.-kust van Ierland,
mondt bij Drogheda in de Iersche zee.
Boz, pseudoniem van Charles Dickens.
Bozen, (it. Bolzano), stad in Z.'lijk Tirol,

Duitsch Bath. romanschrijfster, 1835/1905.
Brada, pseud. van Henrietta Sansom, grayin de Puglia, geb. 1850, Fr. schrijfster.
Branado, rivier Beneden-It., stroomt in
de golf van Taranto, 135 KM. lang.
Braddock, stad, N.-Amer., staat Pennsylva-

13,632 inw. ; badplaats, kabelspoorweg naar 11 1e, 15,654 inw., ijzer-industrie.
Braddon,
(Mary Elisabeth) Eng. romanden Mendelpas.
Braake, (Henricus Hermanus te), leeraar schrijfster, geb. 1837.
Bradford,
stad, Eng. graafschap York,
in de phil. 1829/1887, schreef phil. werken.
2
(Johan Coenraad), een der 279,809
inw. ; wol- en garen-industrie.
Braakensielt,
(2)
stad,
staat Pennsylvania,
beste Ned. illustratie- en karikatuurteeke15,029 inw.
naars, geb. 1858.
(3) voorstad van Manchester, 16,113 inw.
Braakliggen,
ongebruikt blijven liggen
Bradlaugh, (Charles) Eng. vrijdenker, spreEvan gronden).
ker en staatsman, 1833/91 ; weigerde de ChrisBraakloop, cholera.
Braakwijnsteen, dubbelzout van wijnsteen- telijke wijze van een eed afleggen voor het
parlement en werd toen uitgesloten, werd
zure kali (braakmiddel).
Braambessen, (Rubes), snort kleine in 't later toegelaten, schreef vele werken tegen
godsdienst.
Bradley,
(James) Eng. sterrenkundige
1692/1762.
Branlenka, rivier in Bohemen, rechts van
de Beraun bij Pilsen, 82 KM. lang.
Braga, god der dichtkunst uit de Noorsche
sagenleer, wordt voorgesteld als een oude
man met langen baard.
(2) een op bier gelijkende drank van de
Kozakken.
(3) stad in Port. prov. Minko, 24,309 inw. ;
was voorheen bij de Rom. Bracara Augusta.
BRAAMBESSEN,
Daarbij bedevaartsoord „Senhor-Jesu-doMonto".
(5) (Joaquin Theophile Fernandes) Port.
-wild opgroeiende moerbeien. (meest in zanddichter en schrijver, geb. 1843.
streken).
Braganca, stad met stamslot van het teBrabanconne, (La), Belg. volkslied uit de
revolutie voor de afscheiding van Belg. van genw. regeerend stamhuis van Portugal, in
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de Port. pro v. Traz-os-Montes, 5840 inw.;
zijdeteelt.
(2) (Braganza) stamhuis van Portugal. Alfonso I (gest. 1461), onechte zoon van Johannes I, koning van Portugal, word door
zijn vader tot hertog van B. verheven. Johannes I kon zich niet handhaven tegen Philips II van Spanje. Toen Portugal zich 1640
weer onafhankelijk verklaarde, plaatste men
Johannes van B., uit het geslacht van Alfonso I op den troon van Portugal, waaruit
voortgekomen is Karel, I, geb. 1863, koning
van Portugal, welke Jan. 1908 met zijn zoon,
den kroonprin.s, werd doodgeschoten ; opgevolgd door Manuel, zijn tweede soon.
(3) zijlinie van het huis B., gesticht door
Pedro I, keizer van Brazilie, zijn soon Pedro
II, geb. 1825, regeerde van of 1840, werd
1889 verjaagd, gest. 1891.
Braganza, zie Braganca.
Brake, linker zijrivier van de Weichsel,
15 KM. bevaarbaar, 195 KM. lang.
(2) (Tycho B) zie aid.
3rahm,
(Otto) Duitsch schrijver, geb.
1856. Directeur van het Lessingtheater.
(Berlin).
Brahma, beteekent allerhoogste wezen, is
de gociheid der Ladiers, -vormt net Vishnoe
en (viva de allerhoogste goden. Hij is de
schepper van de wereld en de menschen, verkondiger der heilige schriften der Veda's
en der wetten van Manoe. Deze gedheid
wordt voorgcsteld net vier gezichten, welke
overal keen zion, rustende op een zwaan.
Aan hem wo•den. echter geen tempels gewijd
en geen extra diensten of openbare vereering ; hij vertegenwoordigt het verleden.
Brahmaisme, of Brahmisme, of Brahmanisme, de godsdienst der Indiers, die Brahma als het hoogste wezen beschouwen. Hij,
of het is de oorsprong van alles, nit hem
zijn alle andere goden gesproten, hij of het
is de levende kracht in de natuur. Men beschouwt hem niet als eon persoon, maar als
de natuur, overal en in alles levend. Uit
hem is alles ontstaan : de Brahmanen of
geestelijken nit zijn mond, krijgslieden uit
zijn armen, landbouwers uit zijn dijen,
dienstbare menschen uit zijn voeten. Deardoor is een uitgebreid kastenstelsel ontstaan,
daar ieder moet blijven zooals hij geboren is,
welk deel hij van Brahma uitmaakt en veranderin.g is slechts mogelijk door zielsverhuizing. Zij nemen aan dat de ziel, d. i. de
geest of de kracht v a. II een levend wezen, van
het eene lichaarn in het andere gnat, steeds
meer opklimmend en steeds beter deel van
Brahma uitmakend, om eenmaal gelouterd,
Vrij van alle stof geheel tot Brahma in te
keeren. Dit kan een levend wezen en voorll
een mensch versnellen door rein to zijn,
zich zelf op te offerer cif het lichoam zoo-
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veel mogelijk als het slechte, stoffelijke deel
te veronachtzamen. De leefregels zijn dan
ook legio, vleesch wordt niet gegeten, alleen
van eenige wezens die voor rein zijn verklaard, sterk riekende spijzen of aangenaam
aandoende of bedwelmende eveneens niet,
het lichaam kastijden en tegengaan van alle ,
wenschzijdmtlouerni.
Hoewel de godsdienst op zich zelf ons zeer
zonderling toeschijnt, levert zij ons toch een
bewijs van het dieper doordenken. Het is ongeveer ontstaan in de 7e of 6e eeuw voor
Christus. De priesters hebben met dozen godsdienst getracht een oplossing to brengen of
te geven van wat stof en wat kracht is, of
zooals wij het thans verstaan, wat waar is,
mon- of dualisme. Zij trachtten dit zoo to
doen. Er is slechts een ziel, het allerhoogste
wezen, het eenigste wat is. De natuur is
slechts een spel van dozen wereldgeest met
den schijn; onze zintuigen, ook een deel van
doze schijnbare natuur, vangen dit spel op
on weerkaatsen dit spel als een spiegel op
den in ons voorkomenden algeest. Hierdoor
meenen wij twee dingen waar to nemen, het
levee buiten ons en ons self, dit is echter
slechts zinsbedrog, zooals de natuur, het
leven buiten ons slechts schijnbaar is. Wij
en alien levende wezens zijn een deel van
den algees -t en eon deel van het spel van
den algeest met den schijn en zijn geen wezens op ons self. Door bovengenoemde leefregels flu kunnea wij ons vrij rnaken van dat
schijnbedrog.
Een ander stelsel spreekt van twee dingen,
van ziel en natuur, beide zijn eel-twig en
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hebben een oorspronkelijk leven, de ziel is
echter veelvondig. In de natuur en de ziel
is alles begrepen wat bestaat, beide werken
ten zeerste op eikander in en zijn dikwijis
door den mensch niet te scheiden of nit elkander te herkennen. Beide zijn echter to herkennen, doordat zij elkander wederzijdig bestralen, het verstand komt voort uit de werking van de ziel op de natuur en vormt do
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ikheid in het individu en bestaat uit 5
eerste elementen, nether, lucht, vuur, water
en aarde, daarop volgen de elf organen van
onze of des menschen waarnemingen, die datieliik weer op de ziel rusten. Het doel van
het leven is zooals boven beschreven, om den
geest of de ziel vrij te maken en van het
laatste stelsel om onderscheid to kunnen
Timken tusschen ziel en natuur.
Daar het yolk niets of weinig van de wijsgeerige bespiegelingen begreep, verviel het
weer tot andere goden ; zoo kwam Dekan,
god der winden, civa, de groei, de wasdom
en nog vele andere goden, alle aan Brahma,
onderworpen, terwij1 men overging tot zelfmoord, bloedigo offeranden, zelfs het of feren van weduwe en kinderen van gestorvenen.
Door deze leer is het voorheen zoo sterke
dappere yolk der Indiers veranderd in een
slavig berustend en alles verdurend yolk,
dat slechts buigen heeft geleerd en niet
recht op kan staan, terwij1 het zich aan een
drukkend kastenstelsel onderwerpt.
Brahmanen, in de ruimste zin des woords,
volgers of aanhangers van de leer van Brahma, eehter de priesters, de verklaarders der
Veda, worden door deze eater als de Brahmanen erkend ; zij zijn de dokters, de sterrenkundigen, gerechtsgeleerden, dichters,
enz. le tot 4e kasten.
rahmani, kustrivier in Orissa, stroomt
in de golf van Bengalen, 385 KM. lang.
Brahmapoetra, rivier in Azio, ontspringt
in Tibet, op den Himalaya, vereenigt zich bij
de monding met den Ganges ; loopt 2900 KM.
(Brahui.-gebergte), ge_Brahoeigebergte
bergte in het Z.liik deel van Fiala, tussehen
Beloetsjistan en Voor-India; bewoond door
de Brahoel of Brahui.
Brahms,
(Johannes) Duitsch componist,
1833/97.

JOHANNES BRAHMS.

Braid, (James) Eng. arts, 1795/1860 ; vader
an het Braidisme, den hypnotischen slaap.
Braila, stad in Rumenie a/d Donau, 60,090
inw. ; vesting en handel.
Brine, (Louis) Fransch leeraar aan eon
blindeninstituut, 1806/1852, zelf blind ; verbeterde het blindenschrift en bracht het ook
op muziek over.
Brakes, gem., in Geld., bij Zaltbommel,
1627 inw.

Brakna, Berbervolksstam, Westelijk van
de Sahara, aan den Senegal, 63,000 zielen.
Brancard, draag- of raderbaar tot vervoer
van zieken of gewonden.
Branche, (Fr.) tak, afdeeling, bedrijf.
(Ernst) Duitsch geneeskundige,
Brand,
1826/97 ; koudwatermethode bij tyhus, naar
hem genoemd.
Brandanus, Abt van een Iersch klooster,
uit de 6e eeuw, ging met 17 monniken het
beloofde land zoeken en beleefde op zijn
reis vele avonturen, welke later beschreven
werden.
Brandaris, kunstlicht, vuurtoren, zeelicht
Brandbrief, dreigbrief, brief met bedreigingen (oorspronkelijk) met bedreiging van
brand om geld of to persen.
Branden, (Frans Jozef Peter van den),
Vlaamsch schrijver, geb. 1837, archivaris to
Antwerpen.
Brandenburg, prov. van Pruisen, (zond.er.
Berlin) 39,842 KM 2 , (1905) 3,531,906 inw.,
vercleeld in twee districten, Potsdam (do
hoofdst.) en Frankfurt ; 46 akkerland.
Hoofdrivieren : Elbe, Havel (Spree) met
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vole zijrivieren, onderling door kanalen verbonden ; hoofdprod. : bruinkolen, graan,
aardappelen, enz. Albert de Beer kreeg het
als marktgraafschap in leen (1134) • 1525
word het een hertogdom. 1701 verhief keurvorst Friedrich Wilhelm van B. zich tot kofling en kwam later aan Pruisen (zie aid.).
stad in Pruisisch prov. B., oudtijds
(2)
Brennabor, aan de Havel, 49,250 inw
(3) (Friedrich Wilhelm, graaf von) Pruisisch staatsman, 1792/1850; zoon van Koning Friedr. Wilh. II van Pruisen, uit het
morganatisehe huwelijk met gravin Donhoff,
1848 aan het hoofd van het kabinet.
(4) (Friedr. graaf von) Pruisisch generaal, zoon van den vorige, 1819/92.
(5) (Wilhelm, graaf von) tweelingbroeder
van bovengenoemde, Pruisisch generaal, ook
1892 gest.
(Gustaaf, graaf von) Duitsch diplo(6)
maat, geb. 1820, gezant to Lissabon en
Brussel.
Brander, vroeger veel gebruikt brandend
vaartuig of viol, met ontplofbare stof, out
vijandelijke schepen in brand te steken.
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Brandes, (Martha Josephina Brunschwig,
gezegd) Fransche actrice, geb. 1832.
Brandis, (Gerrit Brender a) Ned. schrijver, 1752.
Brandmerken, het voorheen branden van
letters op gezicht of schouders van misdadigers, tot schande of weder herkenning ; werd
29 Juni 1854 in Ned. afgeschaft.
Brandnetel, bekende in 't wild groeiende
planten, welke voorzien zijn van kleine
doorntjes, die een zeer scherp, bijtend vocht

Brants, (Dr. M. A.) Ned. plant- en dierkundige, geb. 1853, lid van de Tweede Kamer.
Bras, (Poeloe) eiland ten N. van Atjeh.
Brasem, (Abramis brama), karperachtige
visch. Ook in Ned.

BRASEM .

BRANDNETEL,

nalaten waar zij geprikt hebben ; dit scheidt
zich of doordat het doorntje een weinig ingedrukt wordt.
Brandoffer, het offer welk den goden geofferd wordt
Brandon, stad, Eng. graafschap Durham,
14,239 inw.
Brandpunt, middelpunt.
Brandschatting, belasting, opgelegd door
den overwinnaar van een streek.
Brandt, (Albert), Duitsch ingenieur, 1816/
99 ; uitvinder van een naar hem genoemde
tunnelboor.
(2) (Geeraert) Ned. dichter en geschiedschrijver, 1626/85.
(3)
(Max August Scipio von) Duitsch
staatsman en schrijver, geb. 1835, was g,ezant in China.
(4)
(Thure) Zweedsch officier, 1819/95,
wende het eerst massage aan bij vrouwenziekten.
Brandy, (Eng.) brandewijn.
Brandywine Creek, rivier in den staat Delaware, N.-Amer., hier werd Washington
11/9 1777 verslagen.
Brandwijk, gem., Z.-T-Iell., 874 inw.
Brandzalf, mengeling van 16 deelen lijnolie en kalkwater en 1 deel opiurntinktuur.
Brann, (Markus) Duitsch geleerde en.
schrijver, geb. 1849, red. van een maandschrift voor het Jodendom.
Brantasrivier,
een der grootste rivieren
van Java, deelt zich in twee takken ; vruchtbear gebied.
Brantfort, stad in Canada, prov. Ontorio,
17,000 inw.

Brasidas, Spartaansch veldheer, versloeg
Cleon bij Amphipolis en sneuvelde zelf daar
422.
Brasschaet, gem., Belg. prov. Antwerpen.
Brassen, touwen, die dienen om de ra's
van een schip in de goede richting to brengen. Ook het naar den wind draaien van de
ra's noemt men brassen ; hiervan heeft men
ook het roekeloos met geld omgaan, het uitgaan, den na am gegeven.
Bratiano, in Jan. 1909, nieuw benoemde
Rumeensche eerste minister.
Brauns, (Julius) samensteller van een snelschrift, geb. 1857 ; leeraar to Hamburg.
Braunsbag, stad, Pruisisch regeeringsdistrict Koningsbergen, 12,497 inw.
Bravallahed, vlak kustlandschap in Z.lijk
Zweden, aan de Oostzee.
Bravissimo, het best, het allerbeste, het
flinkst.
Bravo, (uitroep) flink, braaf, goed.
(2) ;Louis Gonzalez.) Spaansch staatsman
en reactionair, 1811/71 ; was eenige malen
minister, veroorzaakte de afzetting van Isabella. II.
(It.) gehuurde of sluipmoordenaar,
(3)
brandstichter.
8ravour, dapperheid, flinkheid, moed.
(Vereerigde Staten van) federatieve republiek in Z.-Amerika, grenst ten N.
can Columbia, Venezuela, Guyana, ten 0.
aan den Atlantischen Oceaan, ten Z. aan
den Atl. Oc., Uruguay en ten W. aan Argentinie, Paraguay, Bolivia, Peru en Ecuador ;
oppervl. 8,468,950 KM 2 , met (1905) 18 mill.
inw. Bestaat 'lit 20 state'', eon bondsdistrict
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een territorium. Het grootste gedeelte van
bet land wordt ingenomen door hooglanden
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(plateaux) slechts in het N. en N.O. laaglanden, het kustgebied wordt ingenomen
door de Sierra-do-Mar (1700 M. hoog), en
daarmede gelijk loopend gebergte Sierra do
Mantiqueira en in 't N. de Sierra do Espinhaco (met den hoogsten berg van B, 2710
M.) Zeer rijk aan rivieren : Amezonen-rivier,
met de linker zijrivier : Yapura en Rio Negro en de rechter : Purus, Madeire, Tapajoz
en Xingu, verder : Tocantins, Sao Francisco,
Uruguay, Parana, en Paraguay Het land is
zeer vruchtbaar en heeft uitgestrekte vlakten
en bosschen ; het klimaat is tropisch. Hoofdprod. : katoen, edelgesteenten, goud, huiden,
koffie, cacao, caoutchouc, thee, tabak, suiker en wol. De bewoners zijn meerendeels
Negers, Indianen, waaronder nog zeer veel
onbeschaafden, en mulatten ; de blanken zijn
meest Portugeezen. Hoofdbedrijven : landen bergbouw, veeteelt, handel en industrie.
Het land heeft vele groote havensteden,
o.a. Rio de Janeiro (hoofdst.), Para, Aracaju, Bahia, S.ta Cruz, Porto Seguro, Victoria, Santos, Paranagua. De verschillende
landen zijn : Amazonas, Para, Maranhao,
Pyauhy, Ceara, Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Parana, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Minas Geraes, Goyaz, Matto
Grosso. Hoofdzakelijke godsdienst : P
Kath., met L1,- mill. andersgezinden.
Spoorwegen: (1904) 16,750 KM. ; Telegraaf 23,000 KM. ; leger in verdestijd :
29,000 man, en 20,000 man gendarmerie ;
oorlogsvloot : 73 schepen, (11 gepantserde).
De landen regelen hun eigen zaken, de
bondsregeering is meer tot regeling der inkornsten en uitgaven, voor Leger en vloot,
oorlog of vrede en verder voor bujtenlandsche aangelegenheden. De president wordt
voor 6 jaar gekozen, moot 35 jaar oud zijn
en de kiezers 21 jaar.
In 1500 nam Cabral het land voor Portugal in bezit, hetwelk werd bestemd voor verbanningsoord. De Ned. zaken echter spoedig
in welk een rijk land het was en 1624 joeg
Ned. de Portugeezen er uit en nam het land
in bezit. Daar Ned. nu tevreden was en zich
niet meer to weer stelde, werden de Ned.
er 1653 door de Portugeezen weder overwonnen. Ned. nam 8 millioen gulden schadevergoeding aan en hiermede bleef het land
onder Portugal. De kroonprins van Portugal, Dom Pedro, word tot regent benoemd,
maar spoedig daarop maakte het land zich
onafhankelijk en word Dom Pedro tot keizer
gekozen (1822). Daarop nam de toeloop van
landverhuizers reusachtig toe, maar 1889
brak een uitstand nit. Dom Pedro II word
verbannen en een nieuwe grondwet voor de
Ver.-Staten van B. uitgevaardigd, nadat

men oorlog onderling en met Argentinie had
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gevoerd en in 1871 de slavernij was afgeschaft. Toen werd den adel en de doodstraf
afgeschaft, burgerlijk huwelijk en vrijheid
van drukpers ingevoerd. Het land kwam
eerst in 1891 in rust, Coen de eerste president
was afgetreden ; daarop volgden : Floriano
Peixoto (1891/94), Prudente de Moraes Barros (1894/98), Campos Salles (1898/1902),
Francisca de Paula Rodriguez Alves (1902/
06), Assenso Penna, 1906 gekozen voor 6
jaar, 1909 gest9rven, opgevolgd door N. Pecanha, gekozen tot 1912.
Brazos, rivier in N.-Amerik. staat Texas,
stroomt in de Golf van Mexico, 1046 KM.

lang.

Brazza, .-, rootste en vruchtbaarste eiland
van den Archipel van Dalmatie, 388 KM 2 ,
24,408 inw.
Brazza, (Peter, graaf Savorgnan de) Fr.-

GRAAF DE BRAZZA.

Afrika-reiziger, 1852/1905 ; legde verschillende stations aan.

Break, (Eng.) open vierwielig rijtuig met
banken on hoogen bok.
Brea!, (Michel) Fr. philoloog, geb. 1832.
Brebes, stad, residentie Tegal, Java,
13,175 inw.
Breda, gem., N.-Brab., 27,827 inw. ; de
stad bestond reeds in de 9e eeuw en kreeg
1252 stedelijke rechten, speelde eon
groote rol in den Sp. oorlog, werd 1590 door
de Ned. genomen door een krijgslist, door
rniddel van een turfschip ; draagt nog vele
bewijzen van oudheid.
Breda!, (Christiana) Duitsche schrijfster,
18t4/1901.
Bredero, (Gerbrand Adriaanszoon), Ned.
blijspeidichter, 1585/1618 ; muntte uit in het
weergeven van straattaal, gaf ook treurspelen.
Brederode, een der oudste adellijke geslachten van Ned. Als stamvader wordt genoemd Siword of Sivaert of Siegfried, een
jongere noon van graaf Arnoud van Holt,
die in 't begin der elfde eeuw regeerde. Volgens de sage verzocht zijn oudste broeder
Dirk (III), zijn vader, dozen Siegfried een
stuk land to geven en hem dit met breede
roede toe to meten, hij verkreeg dit en stichtto een kasteel tusschen Haarlem en Bever-
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wijk, waarvan thans nog de bouwvallen te
bezichtigen zijn en noemde het Breederoede,
waarvan later kwam Brederode. Wij willen er
nog even op wijzen dat dit slechts een sage
is. Het kasteel is twee maal verwoest en
weder opgebouwd, eerst in 1204, later 1436.
Het werd langen tijd reeds verlaten, terwijl
de eigenaars naar het kasteel Batenstein of
burg, vertrokken waren (kasteel big Vianen).
rn IV
Uit het geslacht noemen wij (1)
van B., stond bij Floris V in de 11c.ogste
gunst, gest. 1285.
(2) Dirk IV van B., zoon van 1 :,vengenoemde, bijgenaamd de Goede, on:Thrwierp
de Friezen, gest. 1318.
(3) Dirk V van B., kleinzoon van den
voorgaande, stelde zich aan het hoofd der
Hoekschen, gest. 1377.
(4) ReiE.oud. I van B., zoon van den voorgaande, behoorde ook tot de Hoekschen,
streed in Geld., gest. 1390.
(5) Jan van B., zoon van den voorgaande, liet zijn gemalin in een klooster gaan en
nam zelf de monnikspij aan ; vertaalde
eenige Christelijke boeken, die werden gedrukt en tot de eerste Ned. drukwerken behoorden ; verliet echter later het klooster, bevrijdde met geweld zijn vrouw, maar werd
door den bisschop van Utrecht gevangen genomen en gehouden. Kwam later vrij en
streed bij Azincourt waar hij sneuvelde,

1415.
(6) Walraven van B., nam deel aan het
beleg van Gorinchem, werd door Jan van
Arkel gevangen genomen, maar wist to
vluchten ; werd stadhouder van Holland en
nam wraak op Jan van Arkel, maar sneuvelde zelf daarbij. Hij was met Johanna van.
Vianen, Ameide en Herlaar gehuwd, waardoor hij deze bezittingen aan het huis B.

bracht.
(7) Willem V van B., ging met zijn gemalin. naar Rome, stierf 1451 aan do
pest.
(8)
Reinoud II, werd met zijn brooder
gevangen genomen en gemarteld door den
bisschop David van Utrecht, door hertog
Karel bevrijd, gest. 1473.
(9) Frans van B., aanvoerder der Hoekschen, verraste Rotterdam, streed tegen Egmond, gest. 1490.
(10) Hendrik van B., trad op als hoofd.
der edelen tegen Philips II, ov.erhandigde
het verzoekschrift to Brussel en to zijnen
huize werd de naam Geuzen aangenomen.
1531/68.
(11) Lancelot van B., halfbroeder van den
voorgaande, word op last van Don Frederik
onthoofd, 1573.
(12) Reinoud van B., zoon van den voorgaande, 1567/1633 ; gezant naar Rusl. en Zw.
om to trachten vrede tusschen deze to stich-
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ten. Was schoonzoon van Oldebarneveld en
werd daarom door de edelen uitgesloten.
(13) Hendrik Lodewijk Petrus van B.,
ridder en kapitein in Portugal, later in Ned.
kolonel, had twee zoons : Karel Alex., gest.
1830, Karel Bartholomeus, gest. 1832, laatsrte
ode.
stamhouders van het huis van BredeBredevoort, stad in Geld., gem. Aalten,
2000 inw.
Bredius, (Abraham) Ned. kunstkritikus,
geb. 1855.
Bredow, (Adalbert von) Pruisisch generaal, 1814/90.
(2) (Gottfried Gabriel) Duitsch geschiedschrijver, 1773/1814.
Breedte, in 't algemeen de maat van een
lichaam, loodrecht gemeten op de lengte.
Men heeft ook aardrijkskundige breedte;
deze dient om met de lengte eon plants op
de aarde to bepalen. Daartoe heeft men
denkbeeldige lijnen getrokken over de aarde,
loopende van de N.-pool, loodrecht over den
evenaar naar de Z.-pool. Zulk een lijn is ver&old in 180 deelen of graden, 90 graden onder en 90 boven den evenaar en van daaraf
tellend. De afstand nu, dat een zekere plants
op de aarde van den evenaar verwijderd is,
heat breedte en wordt gemeten door de in
graden verdeelde lijn;. ligt doze plants tusschen N.-pool en evenaar, dan hoot doze
breedte ligt zij tusschen Z.-pool en
evenaar dan heat doze Z.-der-b.
Evenzoo heeft men met den zonn.eweg gedaan, om den stand van sterren to bepalen;
doze noemt men sterrenkundige breedte.
Breemen, (Bertus Hendrik van) Ned. schrijver, geb. 1852 ; hoofdred. van „De Huiskamer."
Breeuwen, het waterdicht maker van
schepen en sluizen, door middel van work
en pek.
Brehm, (Alfred Edmund) Duitsch zooloog,
1829/84.
Brehmer, (Hermann) Duitsch geneeskundige, 1826/89 ; vond een nieuwe methode van
genezing van long-tuberculose.
Brein, de hersenen, het verstand, denkvermogen.
Breithbach, (Karl) Duitsch schilder, 1833/
1904.
Breitenfeld, dorp bij Leipzig, bekend door
verschillende slagen daar geleverd, 17/9 1631,
nederlaag van de Zw. en Sak. tegen de keizerlijken, 2/11 1642, overwinning van de Zw.
tegen Oostenrijk, 16/10 1813, slag bij Leipzig.
Breithaupt, (Johann Gust. Friedr.) Duits:th
mineraloog, 1791/1873 ; prof. te Freiburg.
Breitner,
(Georg) Ned. schilder, geb.
1857.
Brembo, zijrivier van de Adda, Italia.
Bremen, vrije Hanzestad, bondsstaat van
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het Duitsche rijk, bestaat uit de stad B. en 4779 KM 2 , 541,765 inw. heeft 5 distrikten.
een er omliggend gebied aan de Weser, Prod. : rijst, vlas, graan, ijzer, marmer,
waaronder Bremerhaven en Vegesack, 256 steenkool.
KM2 , (1905) 263,440 inw.; de regeerings(2) hoofdst. van do prov. met dien naam,
vorm is republikeinsch, een senaat met bur- 70,612 inw. ; industrie, handel. Voorheen
gemeester. De hoofdst. Bremen ligt aan Brixia.
De prov. was voorheen zelfstandig en had
beide oevers van de Weser, (1905) 214,861
inw. en is naast Hamburg een der eerste in de lle eeuw zelfs een grondwet en eigen
Duitsche handelssteden ; wordt reeds in 782 graven, was tijdens Napoleon een deel van
Venetie. Verzette zich 1849 tegen de hoer-

WAPEN VAN BREMEN.

genoemd. Reeds vroeg nam B. deel aan de
reformatie, 1731 verklaarde de stad zich on-

afhankelijk, 1810 onder Frankrijk, 1813
weer vrij. De stad bezit een der mooiste inrichtingen voor landverhuizers en wordt om
zijn uitgebreiden tabakshandel wel de tabaksstad genoemd.
Bremerhaven,
voorstad en haven van
Bremen, 24,000 inw.
Brenner, de oudste Alpen-bergpas tusschen
Innsbriick en Sterzing.
Brenno,
zijrivier van de Tessin.
Brennan, naam voor verschillende Gallische vorsten, een hunner versloeg 390 voor
Chr. het Rom. leger, brandschatte Rome en
belegerde het capitool, hetwelk gered word
door een troep ganzen, die begonnen to kwaken teen men het overvallen wilde, waardoor
Manlius gewaarschuwd werd.
Brenta, kustrivier, Boven-It.
Brentano, (Frans) Duitsch phil. geb.
1838.
(2) (Klemens) Duitsch dichter, 177811842.
(Lorenz) republikeinsch staatsman,
(3)
1813/91, hoofd van het voorloopig bestuur
van Baden (1849) richtte in Amerika eenige
bladen op, streed tegen de slavernij aldaar,
1876 lid van het congres.
Brantford, stad, Eng. graafschap Middlessex, 15,736 inw.
Brentwood, stad, Eng. graafschap Essex,
15,710 inw.
Firenz, zijrivier van den Donau, Wiirteinberg.
(2) (Johann) Duitsch hervormer, 1499/
1570.
Bros, (Guido de) Z.-Ned. hervormer uit de
16e eeuw, vluchtte naar Eng., doch keerde
terug ; word to Valenciennes opgehangen ;
stelde een geloofsbelijdenis samen, die 1566
to Antwerpen aangenomen werd en bindend
werd voor do Ned. Herv. kerk.
Brescia, prov. in Opper-Italie, oppervl.

schappij van Oostenrijk, kwam na 1859 met
Lombardije aan Italie.
Breskens, gem., Zeeland, bij Oostburg,
2232 inw.
Breslau, Pruisisch regeeringsdistrict in
Silezie, oppervl. 13,484 KM2 , 1,773,868 inw.
landbouw, veeteelt, mijnbouw en industrie.
(2) hoofdstad van Silezie (Poolsch Wraclaw) 470,904 inw. ; ijzer-industrie, handel. In
de 10e eeuw gesticht (Dorn 1148), oorspronkelijk. Poolsch, 1335/1741 onder Boheme, 1741
door Frederik II bezet; 11/6 1742 vrede
tusschen Oostenrijk on Duitsehland.
Brest, stad in Fr. dep. Finistere, 84,234,

handel.

Drest Litowsk, stad, Russ. gouvernement
Grodno, 47,800 inw. ; vesting.
Bretagne, schiereiland in N.W. Frankrijk,
was voorheen (tot 1532) onalhankelijk on bevat thans 5 departementen ; oppervl. 35,309
isliM2 , 8,224,000 inw. Het is het oude Armorica en werd 56 door Caesar overwonnen,
was bewoond door Kiinbren en later Kelten ;
beroemde zeevaarders. Tot de 13e eeuw door
een eigen koningshuis geregeerd, resideerende te Rennes ; door het huwelijk van Anna
-

,
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Claude met Frans I, van Frankrijk, word B.
net Frankrijk vereenigd.
Bretonisch, de taalmenging van Kimbrisch
met Keltisch, welke nog in verschillende dialeeten in Bretagne gesproken wordt.
Breugel, (Pieter) Ned. schilder, 1530/1600.
(2) (Pieter en Johan) zoons van den vorige,
1565/1637, 1568/1625 ; werden naar don aard
van bun work genoemd.
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Breuk, in 't algemeen, deel, stuk van een
Brignoles, stad, Fr. dep. Var, 14,778 inw.
geheel. In de geneeskunde, ook naam voor
Brik, zee-zeilschip met 2 masters.
verschillende ongevallen, waarbij iets gebroken is, o.a. liesbreuk ; hierbij is een der buikingewanden uitgezakt, doch wordt nog door
de huid terug gehouden.
Breukelen Nijenrode, gem., Utrecht, 2266
inw. ; bier worden steeds meer buitenverblijven gebouwd.
Breukelen St. Pieters, gem., Utrecht, 808
inwoners.
Brevet,
(Fr.) eigenlijk : officiers-patent;
diploma, octrooi.
BR1K.
Brevets, (Fr.) gepatenteerd.
Breveteeren, (Fr.) patent verleenen.
Brildiep, vaart in prov. Groningen.
Breviatoren, ambtenaren van het GriekBriijant, (of Fr. Brilland : glanzend), een
sche keizerrijk, belast met de correspon- vorm van geslepen edelgesteenten.
dentie.
Briliantine, naam voor verschillende stofBriand,
(Aristide) Fr. staatsman, geb. fen o. a. een polijstnaiddel.
1862, voorsteller van de wet op de scheiding
Briislang, (Naja tripudians), vergiftige
van kerk en staat, 1906 minister van onder- slang uit
genaamd naar een teekenwijs. Juli 1909, eerste minister en minister
van binnenl. zaken ; schreef o. a. „L'action
du parti socialists au parlement et dans le
pays."
Briareus, (of Aegaeon) een honderd-armige
reus, met 50 koppen, nit de Grieksche mythologie; hielp Zeus tegen de Titanen en bevrijdde hem van de ketenen, die Neptunes en
Athena hem aan Wilde doen.
Brice 5 brae (Fr.), rommelzoo, oude rom-

-

-
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Bridgeport, havenstad in Connecticut, N.-.
Amerika, 70,996 inw.; handel, metaai-industrie.
BR1LSLANG.
Bridgeton, stad, staat New-Jersey, N.-Am.,
13,913 inw.
tje op den rug bij den kop ; beet spoedig
Bridgetown, hoofdplaats van 't eiland Bar- doodelijk.
bados, 25,000 inw., En g.-W.-India.
Brindaban, stad, Eng. India, N.-W. van de
Briefgeheim, de wettelijke garantie, dat lljamna,
21,467 inw. ; bedevaartsoord der
brieven, aan de post toevertrouwd, onge- Hindoes.
schonden zullen worden overgebracht of
Brindisi, stad aan de Adriatische-zee, It.
teruggegeven, met uitzondering wanneer het prov. Lecce, 23,106 inw., eindstation van de
op last van den rechter geschiedt, in de wet landreis mar India, zeer belangrijke haven,
omschreven.
heeft echter sinds de opening van het SuezBrieg, stad, Pruisiseh regceringsdistr. kanaal veel van zijn beteekenis verloren.
1Toorheen Brundisium, iced veel van oorBreslau, 27,500 inw.
eiland logen en aardbevingen.
Briclie, of de Briel, gem.,
Brink, (Jan ten), Ned. schrijver, 1771/1839.
V001110- aan de monding van de Maas, 3902
inw. ; reeds zeer of d bekend door het inne- Prof. te Gron.
men door de Watergenzen, 1 April 1572,
(2) (Jan ten) Ned. schrijver, kleinzoon van.
1585/1616 was de stad aan Eng. verpand, bovengenoemde, gel). 15/6 1834. Prof. te Leiverdreef het eerst, 1813, de Fr. bezetting,.
den, gest. 19/7 1901.
Brigade, troepenafdeeling van 2 of 3 regi(3) (Bernhard Conrad ten) Ned. philoloog,
menten.
1841/1892. Prof. to Marburg en Straatsburg.
Brinkman, (N. C.), Ned. dichter en schrijBrigadier,
brigade-aanvoerder ; (thans)
rang bij de ruiterij, overeenkomende met ver, geb. 1828.
Brinon, (Daniel Garrison), Amerik. ethnokorporaal bij 't voetvolk ; hoofd va eon zeker
bog en schrijver, 1837/99 ; prof. te Philaaantal politie-agenten.
Brighton, havenstad aan het kanaal, Eng. delphia.
Brionische-eilanden, Oostenrijksche eilangraafschap
Sussex, 154,000 inw. ; zeebaddengroep (ongev. 12) in de Adriatische zee.
pla at s .
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Briquetten, kleine hoekige blokjes brandstof, samengeperst uit bruinkool, turf met
petroleum, of een vaste soort petroleum van
minstens 90 % gehalte, doch meest bekend
van bruinkool.
Brisbane, hoofdst. van de Australische
republiek, Queensland, 120,951 inw., aid.
rivier Brisbane.
Brises, (of Hipodamia), een koningsdochter, werd bij bet beleg van Troje door Achilles buitgemaakt, hij moest haar echter aan
Agamemnon afstaan, waarom hij vender geen
deel nam aan den strijd.
Brisighella, stad, It. prov. Emilia, 13,815
inw.
Brisson, (Eugene Henri), Fransch staatsman, geb. 31/7 1835 ; '71 lid van de nationale
vergadering, werd in 1881, in plants van
Gambetta, president van de Kamer. Was
reeds eenige malen minister-president en werd
12 Jan. 1909 weder tot voorzitter der kamer
gekozen.
(2) (Mathurin Jacques), Fr. natuuriniadige, 1723/1806.
Brissot,
(Jean Pierre), Fr. schrijver
politicus, geb. 1754, hoofd der Girondijnen,
31/10 1793 onthoofd.
Bristol, handelsstad van het Eng. gran fschap Gloucester, 359,000 inw., aan do rivieren Avon en Froome ; beduidende industrie
en handel. Was in do 15e eeuw een der corste
tin rijkste handelssteden van Engeland ; vele
oude bouwwerken.
Bristolbaai, baai aan de N.-kust van het
schiereiland Alaska.
Bristol kanaal, bocht tusschen Z.-Wales en
Devon, waarin de Severn uitstroomt.
Britannia, Britannia, Britanje, alle Keltische narnen voor Eng. en Schotland.
Britannia brug, brug, gebouwd door Stephenson, 559 M. lang, over de Straat Menai;
verbindt Eng. met het eiland Anglesey in de
Iersche zee.
Britsch of Engelsch , voorzetsel ter aanduiding dat de een of ander bezitting van
Britannic of Eng. is.
Britsch Museum, het Eng. Rijks-Museum
to Londen, opgericht 1753, werd verschillende keeren verbouwd, laatst 1894 ; is een
der beroemste museums der wereld, bevat
een bibiiotheek van 2 mill. banden, heeft een
zeldzarne verzameling handschriften, waaronder uit de 5e eeuw, heeft de grootste verzameling oudheden, een oudemunten-kabinet
van ongev. 285,000 stuks.
Britten, bewoners van Eng. (Britannia).
Brine, stad, Fr. dep. Correze, 28,317 inw.
Brixenthal, schoonste Alpendal in Tirol
met de rivier Brixenthaler-Asche, distr.
Kitzbiitel.
Brjansk, stad, Russ. gouvernement Oral
aid. Desna, 23,520 inw.
-

-

-
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Brjusow, (Valer Jakowle -witsj), Russ. dichter en schrijver, geb. 1873.
Broca, (Paul), Fr. arts en anthropoloog,
1824/80.
Brocheeren, (Fr.), van boeken, innaaien.
Brochure, (Fr.), vlugschrift.
Brokhaus, (Friedrich Arnold), boekhandelaar, 1772/1823, richtte in Amsterdam een
Duitschen boekhandel op, verplaatste deze
eerst naar Altenburg en later naar Leipzig,
aar hij het bekende lexikon (Encyclope-

F. A. BROCKTIAUS,

die) uitgaf. Zijn zoons zijn alien in den boekhandel, waarvan eenige de zaak huns vaders
voortzetten.
Brockton, stad in N.-Amer., staat Massachusetts, 40,063 inn. ; industrie.
Brodrick, (W, St. John), Eng. staatsman,
gob. 1856 ; deed 189.5 het kabinet Rosebery
vallen.
Bray, stad in Galicie, 17,360 inw.; graanhandel.
Broedelet, (Johan W.), Ned. tooneelspele•
en schrijver, geb. 1877.
Broeders des gemeenen !evens, een vereeniging van wetenschappelijke mannen, voor de
hervorming,, die streefden naar een zedelijken
levenswandel en meer verbreiding der bijbelkennis ; stichtten eenige scholen waar o. a.
Erasmus en Tomas a Kempis hun opleiding
ontvingen.
Broek, (Lambrecht van den) Ned. dichter
en schrijver, 1805)63.
13 roekhoff, (Jacobus), Ned. schrijver, geb.
1839, pseud. „Jaco", Novellen en tooneelstukken.
Broek hi Waterland,
gem., N.-loll., bij
Monnikendam, 1558 inw. ; staat in 't buitenlaud bekend om de daar heerschende zindelijkheid.
Broek op Langendijk, gem., N. Roll., bij
Alkmaar, 2038 m w. ; bekend in binnen- en
buiteniand, om de van daar komende groenvooral bloemkool.
Broeksittard, gem., Limb., 734 inw.
Broenei, onder Eng. bescherming staand
Sultanaat, N.kust van Borneo.
Broglie, (Jacques Victor Albert, hertog de)
Fransch staatsman en geschiedschrijver, geb.
1821, gest. 1901, anti-republikein.
-

-
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Broken Hill, stad, Nieuw-Z.-Wales, Australie, 27,518 inw.
Broker, (Eng.), makelaar.
Brom, (Dr. Gisbert), Ned. R.-Kath. godgeleerde en schrijver, geb. 1864 ; was hoofdred.
van „Het Centrum".
Bromberg, Pruisisch regeeringsdistrict,
prov. Posen, 11,452 KM 2 ., 724,198 inw.;
hoofdst. met dien naam, 54,229 inw. ; industrie, handel.
Bromium, zie Broom.
Bromley, stad, Eng. graafschap Kent,
21,685 inw., Z.-O'lijk van Londen.
Bramo, vulkaan, res. Pasoeroean, Java.
I3rompton, W'lijk stadsdeel van Louden.
Bromwich, stad, Eng. graafschap Stafford,
20,000 inw.
Bronbeek, invaliedenhuis voor militairen
bij Arnhem, door Willem III aan Ned. geschonken (1859)
Bronchitis, ontsteking der luchtpijpen.
Brondolo, kleine, met vestingen voorziene
eilandjes, in de riviermonding van de Brenta.
Brongniart, (Alexander), Fr. geoloog en
mineraloog, 1770/1847 ; prof. te Parij s .
(2) (Adolphe Theodore), Fr. botanicus,
xoon van den vorige, 1801/76 ; prof. to
Parij s.
Bronkhorst, aanzienlijke Ned. geslacht nit
Geld., wij noemen : (1) Gijsbert van B.,
voerde strijd tegen Jan van Arkel, bisschop
van Utrecht ; raakto in. strijd met do fam.
Heeckeren, die lang en hardnekkig gestreden
word, gest. 1356.
(2) Willem van B., word bij het Manpad
door de Spanjaarden geizangen genomen
(1572).
(3) Dirk van B., trachtte zich met zijn
broeders meester van Amsterdam to maken.
(4) Jan van B., Ned. geleerde, 1849/1570.
Prof. te Keulen en Rector to Deventer.
(5) Jan van B., glasschilder en graveur,
(1603), schilderde kerkglazen.
(7) Pieter van B., Ned. schilder, 1588/1661.
Brans, mengsel van koper en tin.
Bronsvekl, (Andries Wilhelm), Ned. prod.
en politick leider van den Christ.-Mist. I(iezersbond, geb. 1839 ; red. van „Stemmer
voor \\Taarheid en Vrede", schreef vele brochures.
Dronte, stad op Sicilia, It. prov. Catania,
aan den voet van den Etna, 20,166 inw.
(2) (Charlotte), Eng. schrijfster (pseud.
Currer 1816/55.
Bronto saures, reusachtige voorwereldlijke
hagedis.
Bronzen, met eon laagje broils overtrekken.
Brooke, (Henry), Eng,. dichter en romanschrijver, 1706/83.
(2) (James), Eng. avonturier, vertrok naar
Borneo, trachtte eenige stammer to beschaven en stiehtte het rijk Serawak. Werd 1840
-

-

,
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door Eng. als zelfstandig consul erkend,
op voorwaarde dat zoo zijn familie uitstierf,
de bezittingen aan den Eng. kroon zouden.
vervallen, geb. 1803, gest. '68 te Devonshire,
liet de regeering aan zijn neef over, genaamd
Ch. Johnson.
(3) (Stopford), Eng. godgeleerde en schrijver, geb. 1832.
Brookline, voorstad van Boston, staat Massachusetts, N.-Amerika, 19,935 inw.
Brooklyn, stad op Long-Island, deel van.
New-York en met 2 bruggen hiermede verbonden, 1,166,582 inw. ; uitgebreide industrie
en handel. Word 1625 door de Ned. gesticht
onder den naam van Breukelen, bleef tot
1896 zelfstandig ; 1776 nederlaag der Amerikanen tegen Eng. De Eng. maakten van den
naam den nu bestaanden.
Broom, Bromium, een niet metalliek element, komt, verbonden met natrium en magnesium, in zeewater voor ; is als vloeistof
donker-roodbruin, heeft een chloorachtige
geur en work belemmerend bij de ademhavergiftig en wordt als desinfectiemidling ;
del in de geneeskunde gebruikt en bij photografie en samenstelling van verfstoffen;
soortgelijk gew. 3.19.
Broomkati, een middel tegen zenuwlijden en
slapeloosheid, ook gebruikt bij photografie.
Broomzilver, een groenachtig silver, een
delfstof, wordt ook verkregen als neerslag in
een oplossing van zilvernitraat in broomkali. Is zeer gevoelig voor Eclat en wordt
daarom bij photografie gebruikt.
Brooshooft, (Pieter) Ned. schrijver, geb.
1845, red. van eenige tijdschriften ; schreef
over Indi6 en o. a. „Zijn meisje komt nit".
Brooks, (1\loritz), Oostenrijksch geschiedscbrijver, gob. 1829.
Brouniceren, (Charles de), Belg. staatsman,
1796/1860 ; een der voormannen der revolutie
van 1830.
(2) (Henri de) Belg. staatsman, brooder
van bovengenoemde, 1801/91 ; gouverneur yam
Antwerpen.
Broughton, (Rhoda), Eng. romanschrijver,
gob. 1840.
(2) (John Cam Hobhouse, lord), Eng.
staatsman, 1786/1869.
Broughton straat, zeeengte tusschen. Korea
en 't eiland Tsoesjima.
(Fr.), in wanorde sturen,
BrouiNceren,
wanordelijk zij
Brouiliment, (Fr.), wanorde, middel ors
wanorde te stichten.
Brousse, (Paul Laurs Marie), Fr. schrijver,
gob. 1844, nam deel aan de Parijsche commune, richtte met Kropotkine en Rucles de
„Avant Garde" te Vevey op. Stichter van
de partij der Possibilisten.
Broussonnet, (Pierre Marie Auguste) Fr.
natuurvorsclier en geneeskundige, 1761/1807;
-
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hij nam deel aan de revolutie en moest na
den vai der Girondijnen vluchten. Werd 1805
weder lid der wetgevende macht.
Brouwer, (Adriaan) Ned. schilder, 1608/40.

,DE ROOKER" SCHILDERIJ VAN ADR. BROUWER.
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(Robert), koning van Schotland, uit
(2)
een Normandisch geslacht ; stelde zich voorop
in de beweging der Schotten en liet 1302 zijn
noon tot koning kronen. Deze was geb. 1274,
bleef koning tot zijn dood, 1329, maar moest
eenige malen voor Eduard I van Eng. vluchten.
(3) (David), opvolger van bovengenoernde,
geb. 1324 ; volgde zijn vader op, maar moest
naar Frankrijk vluehten, werd als bondgefoot van Frankr., tegen Eng., gevangen genomen. Kwam 1357 weer op den troon, stierf
1371 kinderloos.
BYuch, (Max), Duitsch componist, geb.
1838 ; prof. te
Bruchsal, stad
Scale, regeeringsdistr.
Karlsruhe (Baden), 15,000 inw.
Bracken Folk, (G. H. G. von) Ned. musiens, gob. 1859.
Bruckner, (Eduard) Duitsch aardrijkskundige en meteoroloog, geb. 1862. Prof. te
Bern en Halle.
Brueghel, (Pieter), zie Brengel.
Brugge, hoofdst., Belg. prov. W.-Vlaanderen, 53,700 inw.; textielindustrie. Was in de
14e eeuw het middelpunt van den wereldhandel.
Erug_v,ifnan, (Johannes) Ned. volkspreclikant,
gest. 1473; inaakte een reis door Ned., was
een goed redenaar. („prater als Brugman"
zegt men tlians nog wel).
(2) (Johan), Ned. componist en criticus,
geb. 1850 ; schreef o. a. „Zal mijn kind muziek leeren ?"
Brugrnans, (Hajo), Ned. geschiedschrijver,
geb. 1868 ; prof. to Amsterdam.
nruhns, (Karl Christian), Duitsch sterrenkundige, 1830/81
Bruin, (Clans), Ned. dichter, 1671/1731.
(2) (Servaas de), Ned. schrijver, 1821/91;
hewerker van een groot aantal taal- en woordenboeken.
Bruinisse, gem., Zeeland bij Zierikzee,
2855 inw.
Bruinkooi, steenkoolsoort, die tusschen
steenkool en turf of veen staat, 44 a 75 %
koolstof.
Bruinsma, (Josephus Johannes) Ned. plant
en delfstofkundige, 1805/85.
Bruinvisch, 2 a 3 M. lane zeezoogdier, fam.

(2) (Hendrik), 8e gouverneur-generaal van
Ned.-Indie, 1580/1643.
Brouwers, (J. S. H.) lid van de Eerste
Kamer, 1842/1908
(2) (Peter Johan Hubrecht) Viaamsch literator, 1831/97.
Brouwers - eiianden, eilandengroep in de
Straat van Malakka.
Ereuwershaven, gem. in Zeel., cep 't eiland
Schouwen, met haven, 1324 inw. ; geboorteplaats van Jacob Cats ; oesterteelt.
Eirouwershavensotte.-gat, monding der Greveling,en, tusschen de eilanden Goeree en
Schouwen, Zeel.
Brouwerstraat, zeestra,at tusschen Sumatra en Bantam en Padang.
Brown, (John), Eng. genees- en scheikundige, 1735/88.
(2) (John), voorvechter voor de bevrijding
der negerslaven in de Ver. Staten, geb. 3/5
1800 ; vermoordde eenige slavenhouders en
were]. 2/12 1859 opgehangen. Later nerd zijn
naam een strijdkreet der N'lijke opstandelingen.
(3) (Robert), strijder voor de afscheiding
van kerb en staat, 1549/1630 ; naar hem worden de congregationalisten f_2;enoemd. (Brownisten).
(4) (Robert), Eng. botanicus, 1773/1858.
(5) (Thomass), Schotsch phil. en dichter,
1778/1820 ; prof. te Edinburg.
Browne, (Charles Farrar) humorist, 1834/
67, (pseud. Artemus Ward) ; hoofdred. van
„Vanity Fair".
Browning, (Robert), Eng. dichter, 1812/89.
(2) Elizabeth Barrett B., echtgenoote van
BRU1NVISCII.
bovengenoemde, Eng. schrijfster en dichte
res, 1806(61.
Brown - Seward, (Charles Eduard), Fr. arts der dolfijnen, maakt jacht op haring ; is niet
eetbaar, wordt zelden gevangen.
en physioloog, 1818/94 ; prof. te Parijs.
Bruispoeder, poeder van dubbelkoolzure
Bruce, (John Collingwood), Eng. oudheidnatron, wijnsteenzuur en citroensuiker.
kundige, 1805/92.
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Brul boei, de tegenwoordig meer en meer
in gebruik komende zee- en rivierboeien, die
dienen om de zeelieden bij mistig weer den
weg te wijzen. Deze bestaan uit een groote
ketel, die aan den waterspiegel open is ; door
de deining van het water gaat deze ketel
op en neer, waardoor het water door de openingen dringt en de lucht, die zich in dien
ketel bevindt, door een fluit, boven aan verbonden, gedrongen wordt. Gaat de boei nu
weer omhoog, dan stroomt het water er weer
uit en lucht er
Brummelkamp (Antony), Ned. godgeleerde,
geb. 1839, lid van de Tweede Kamer.
Brummen, gem., Geld., 7524 inw.
Brune, (Guillaume Marie Anne), Fr. maarschalk, 1763/1815, organiseerde de Helvetiaansche republiek, sloot zich bij Lodewijk
XVIII aan, en later bij Napoleon ; word te
Avignon vermoord.
Bruneau, (Alfred), een der eerste Fr. coraponisten van den tegenw. tijd, geb. 1857.
Brunei, (Marc Isambard), Eng. ingenieur,
1769/1849, bouwde de I e tunnel te Londen
onder den Theems (1825/42).
Brunhilde, volgens de Duitsche sageleer
(Nibelungenlied), koningin van Usland, echtgenoote vaa den koning der Bourgondiers,
liet Siegfried vermoorden. Zij is de heldin
van het Nibelungenlied.
(2) dochter van Athanagild, koning der
W.-Goten, gemalin van Siegbert I van
Austrasie (561), zette haar man aan tot oorlog met zijn broeder Chilperich en richtte
het geheele IVIerovingische koningshuis ten
gronde.
BrEinn, hoofdst. van Moravie, 109,346 inw. ;
handel en industrie. Werd 1805/9 door de Fr.
en 1866 door de Pruisen ingenomen.
Bruno, (Giordano) of Jordanus Brunus,
beroemde It. pantheistische phil., geb. 1548,
te Nola. Voegde zich bij de Orde der Dominicaner en hield zich bezig met wiskunde en
wijsbegeerte. Door het niet aannemen van
vele kerkelijke leerstukken, o. a. de onbevlekte ontvangenis van Maria, moest hij 1580
de wijk naar Geneve nemen. Bij het Calvinisme kon hij ook geen vrede vinden en
woonde later te London en Parijs, gaf vele
phil. werken uit, verdedigde de stellingen
van Copernicus en viol de volgelingen van
Aristoteles heftig aan. Woonde daarna te
Praag, Helmsthdt, Frankfurt enz., overal verkondigende de eeuwigheid der wergild en dat
God en alles wat is een is, met verschillende
vormen. Hij leefde eenige jaren rustig to
Padua, maar word plotseling gevangen genomen en 17/2 1600 te Rome als ketter verbrand. Op deze plaats thans een standbeeld,
1889 geplaatst.
(2) B. I, broeder van keizer Otto I (den
Groote), bissehop van Keulen, hertog van
-

Lotharingen, 925/65 ; ijverde voor de wetenschap.
(3) de heilige, apostel van Pruisen (Bonefasius) geb. 970, maakte een reis door Pruisen, ging naar Rome en word kapelaan aan
het hof van Hendrik II ; op zijn tweede reis
door Pruisen word hij met 18 zijner modegezellen 9/3 1008 omgebracht. Herdenkdag 15
October.
(4) heilige van Keulen, 1040/1090, kanselier van Rheims, woonde met 6 medegezellen
van 1084 tot zijn dood in een bergkloof
Chartreuse, waar zij een armoedig bestaan
hadden. Dit is de grondslag van de Orde
der Karthuizers (Chartreusers) ; gedenkdag
6 October.
Bruns, (Karel George) jurist en Romanist,
1816/80. Prof. Halle en Berlijn.
Brunschwieg, (Leon) Fr. phil., 1869 ; prof.
to Parijs.
Brunssem, gem., Limburg, bij Maastricht,
1428 inw.
Brunswijk, (Braunschweig), hertogdom in
Noordelijk-Duitschland en een der stater"
van het Duitsche rijk. Is verdeeld in 3
groote en 5 kleine deelen en ligt tusschen :
Hannover, Westfalen, Saksen, Waldeck-Pyr111011t en Anhalt. Oppervl. 3672 KM 2 , (1905)
485,958 inw., waarvan 97 % Hervormden.
Het land heeft 13 steden en 144 gemeenten.
In het Z.-O'lijk deel het Harzgebergte, W-lijk
het Wesergebergte met hoofdrivier de Weser.
Hoofdbedrijven : land- en mijnbouw, industrie
en handel. Akkerland ongev. 50 %, weide 11
%, bosch 30 %; prod. : bier, metaal on metaalwaren, garen, graan, vlas, glas, porcelein, hout, papier, tabak, wol en suiker. Het
land wordt geregeerd door een landdag van
48 leden, 15 door de steden, 15 door het
platteland en 18 door de geestelijken., grondbezitters en de hoogst in de belasting aangeslagenen gekozen ; grondwet van 1832. Het
land was oorspronkelijk een deel van Saksen
tot ongeveer de 13e eeuw. De bezitters verdeelden het bij ieder sterfgeval in de familie,
zoodat het versplinterd word en vele linien
ontstonden (wij noemen : Grubenhagen,
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Gottingen, Wolfenbuttel, later nog Liineburg, enz.) Doze hadden alle onderling strijd,
ieder Wilde het land onder zich vereenigen,
tot Napoleon het bij het koninkrijk Westfalen voegde. 1813 werd het als hertogdom her-
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steld onder hertog Friedrich Wilhelm, deze
Bucentaures, een gedrocht uit de Gri. myviel in den slag bij Quatre-Bras. Zijn zoon thologie, half stier, half mensch.
werd door de bevolking afgezet en zijn paBuchanan, (James), 15e pres. der Ver.leis verbrand (1830). De bondsraad van het Staten van N.-Am., 1791/1868.
Duitsche rijk plaatste zijn broeder aan de
Buchara, of Boechara, Groot-Boekerije,
regeering, na zijn dood, 1884, stierf de linie deel van het voormalige Boekerije, een landwaartoe hij behoorde uit, waardoor de nu streek tusschen de Kaspische zee, Monnog bestaande strijd uitbrak, welke linie golie en Tibet, welke thans uit drie
regeeren moet. Onder Bismarck werd, 1885, deelen bestaat ; het tegenwoordig Turals regent benoemd, prins Albrecht van kistan, Chiwa en Buchara, oppervl. 210,000
Pruisen en na diens dood (1906) werd in KM2 , met ongev. 2 millioen inw. ; deels bergMei 1907, als regent aangewezen Johan Al- achtig, deels woestenijen, met hoofdrivieren:
brecht van Mecklenburg-Schwerin.
Amoe-darja en de Serafsjan, voortbrengsevan
B. en residentie len : koren, tabak, katoen, ooft en zijde. Het
hoofst.
(2)
(Braunschweig), (1905) 136,397 inw. ; vele land is nog onafhankelijk, staat onder een
schoone en oude kerken, handel en industrie. Emir, dock Rusland is eigenlijk meester in
1247 in 't Hanzeverbond opgenomen ; her- het land.
haaldelijk gebrandschat.
(2) hoofdst. van B., aan den spoorweg, omBrunswijk Wolfenbilttel,
(Lodew. Ernst, geven door een muur, ongev. 60,000 inw.,
hertog van) 1728/88 ; voogd van den minder- hoofdzakelijk Mohammedanen ; vele oude
jarigen Willem V van Ned. Hij word bespot bouwwerken. Heeft den bijnaam van heilig,
(de dikke hertog) en legde 1784 zijn waardig- („i-Sjerif") is van oudsher het middelpunt
heid neder en verliet ons land.
van den Centr.-Aziatischen. handel.
Brusquament,
(Fr.), opvliegend, barsch,
Bucharie,
(Bocharie) Aboe-Abdallah MoruIV.
hammed-ibn-Ismail al-) samensteller van het
Erusk, zie Brusquament.
mohantmedaansche werk „Alasjamial-haBrussa, (Buzsa) hoofdpl. van het Kl.-Azia- hil", hetwelk naast den Koran, als het getisch vilajet Khodawendikjar, 76,303 inw.
wijde work geldt ; zijn graf is een bedevaartsBrusse, (Mari Joseph) Ned. schrijver en oord.
Buchner,
(Hans) Duitsch baeterioloog,
journalist, geb. 1873 ; schreef o. a. „Boefje".
1850/1902; prof. te Berlijn, bewees 1890, dat
het bloed stoffen bevat tegen ziekteverwekkende bacterien.
(2) (Eduard) Duitsch scheikundige, geb,
1860, prof. te Berlin.
Buchner, (Friedrich Karl Christian Ludwig) Duitsch schrijver, prof., doctor, geb.
29/3 1824 ; gest. 1/5 1899 ; schreef vele populaire wetenschappelijke werken, waaronder
WAPEN VAN BRUSSEL.
„Kracht en stof", hetwelk zeer vele malen
Brussel, (Bruxelles), hoofdstad van het ko- herdrukt is en in alle talen uitgegeven werd.
ninkrijk Belgie en van de prov. Brabant en
residentie, (1905) 198,614 inw. ; reeds zeer
oude stad met vele oude schoone gebouwen
en groote bibliotheek met 300,000 banden,
12,000 handschriften, 60,000 gravures. Wordt
het eerst in 870 genoemd als Brosella, (moeraswoning) was het middelpunt van den
Ned.-Spaanschen oorlog, leed veel van andere
oorlogen, 1830 revolutie, 1897 wereldtentoonstelling. De stad is door een groot aantal
voorsteden omgeven.
F. K. CH. L. BUCHNER.
Bruto, met verpakking, zonder eenige
korting er nog af, wordt nog vermin(2) (George) Duitsch dichter, 1813/37 ;
derd.
schreef o. a. „Dante's dood".
Brutus, zie Junius.
Buckingham, Eng. adellijke titel, verleend
Bruxelles, (Fr.) Brussel.
Bryan, (William Jcniaings) Noord-Amerik. door Willem den Veroveraar, wij noemen :
(George Villiers, hertog van) 15913/
(1)
politicus, geb. 1860, eenige malen vergeefs
1628, wikkelde Eng. in twee ongelukkige
kandidaat voor het presidentschap.
Bucaramanga, stad in Z.-Amerika, repu- oorlogen ; werd door Felton vermoord.
(2) (George Villiers, hertog van) 1627/87
bliek Columbia, 20,000 inw.
-
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zoon van bovengenoemde, schreef een ironie
op het heldendrama.
(3) (John Sheffeild, hertog van) en Normandy, 1649/1720 ; viel in ongenade bij
George I.
(6) (Richard Grenville, hertog van) 1797/
1861, deed onthullingen over het Eng. hofleven.
(7) (Richard Grenville, markies van Chandos, hertog van B.) 1823/89, gouverneur van
Madras. Hiermede eindigde het geslacht.
Buckingham, Eng. graaf Schap, 1931 KM 2 ,
196,844 inw.; hoofdst. Aylesbury.
(2) stad in B., 3364 inw.
Budapest, hoofdst. en residentie van het
koninkrijk Hongarije, (1906) 870,000 inw.;
industrie en groothandel. Buda, hetwelk wil
zeggen boven, was de oudste stad van Hong.,
is aan den rechter oever van den Donau gelegen, Pest aan den linker. Was eerst een
Rom. bezitting, in 1529/1686 Turksch, 1783
weder Hong., 1849 gebombardeerd, 11/7 van
dat jaar door de Russen ingenomen en aan
Oostenrijk afgestaan. De stad werd in tijd
van 300 jaar 20 maal belegerd.
Buddhisme, zie Boeddhisme.
Buddingh, (Dirk) Ned. geschiedschrijver,
1800/74.
Buds!,
gem., N.-Brab., bij Asten, 3698
inwoners.
Bu get, (Eng.) zak, buidel ; begrooting,
kapitaal.
[aLliNiejS, (Tjeesisch : Budejovice) stad in
Bohemen aan de Moldau, 39,328 inw.; indust.
Buenos Ayres, prow. van de Z.-Amerik. republiek Argentinie, oppervl. 311,162 KM 2 ,
1,251,439 inw. ; gebergte tot 1080 M. Klimaat
gezond ; landbouw en veeteelt. Hoofdst. La
Plata,.
(2) Hoofdst. der republiek Argentinie, aan
de La Plata-rivier ; zetel van de regeering,
(1906) 1,046,517 inw., met eenige voorsteden.
Mithletpunt van den handel van het Z.-lijk
werelcIdeel. De stad word door dorn Pedro de
Mendoza, 1535 gesticht ; 1820 revolutie, vrijmaking van Spanje ; verder middelpunt van
alle Argentijnsche revolutien.
stad in Westfalen, Pruisisch regeeringsdistr. Munster, 40,300 inw. ; steenkoolmijnen.
Euerstenbinder, (Elizabeth) Duitseh romanschrijfster ; (pseud. Weimer) geb. 1838;
schreef O. a . „Clack auf", „Aberglauben",
„Am Altar".
Buffalo,
stad in den staat New-York,
352,387 inw. ; industrie, handel, seheepvaart.
Butte!, nog in 't wild levende runderfamilie. (Zie Bison).
Buffer, stootkussen, stoctblok.
Buffet, schenktafel, pronktafel.
(2) (Louis Joeph) Fr. staatsman, 1818/98.
-
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Button, (Georg Louis Leclerc, graaf van)
Fransch natuurkundige, 1707/88.

BUFFON.

Buggenum, gem., Limburg, 688 inw.
Bugel, of Bugelhooril, koperen blaasinstrument.

BUGEL.

ittlh;, (Franz) Deensch godgeleerde (Luth.),
geb. 1850 ; prof. to Leipzig. Schreef eenige
werken.
BuWeldieren,
een meestal in Australia
voorkomende zoogdierenfamiiie van ongev.
140 soorten ; de wijfjes dragen hun jongen
eenigen tijd na, de geboorte in een zak of
buidel, welke aan hun buik ontstaan is, mee ;
rneest bekend is de kangaroo.
augi,g00p, zie IDiarrhee.
Buikpootg3
weekdieren,
(Gasteropoda)
klasse van weekdieren, welke men gewoonlijk
met den naam van siakken aanduidt. Zij
hebben allen slechts een voet of poot -waarinede zij zich voortbewegen, en zijn alien slijmerig. Leven op 't land en in zoet- en zeewater. Men kent ongev. 30,000 soorten ; velen
hunner dragen eon huisje of schelp.
Buiittliesont.steking, de ontsteking aan het
donne, maar taaie vlies, dat de geheele buikholte bekleedt ; stoot of slag of koude, kunnon deze ontsteking en veroorzaken.
Buiksloot, gem., N.-Roll., bij Amsterdam,
N.zijde van het LT, 1552 inw.
Buis, (Pieter) of Buys, Ned. staatsman,
1531/94.
Buitenbezittingen, naam voor de Ned. bezittingen 0.-lndie, buiten Java en Madoera.
Buitenlandsche taken, (ministerie of dep.
Nan) afdeeling der regeering, dat zich slechts
belast met de zaleen, het buitenland betreffend.
Suitemerg, Z.afdeeling der residentie Batavia ; stad, zetel van den gouvorneur-generaal, zeer schoon gelegen, voorzien van al.lerlei uitspanningen, 25,000 inw.
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Bukarest, (Boekarest, Bucuresci) hoofdst.
van het koninkrijk Rumenie, (1906) 295,000
inw. ; ligt aan de Dumbowitza. Is een der
meest bevolkte steden in het Oosten, residentie van den koning van Rumenie en regeering. Industrie en handel. Volgens de
sage werd hier eerst een mooning door den
schaapherder Bucur gebouwd, waarom later
een dorp gebouwd werd ; in de 14e eeuw
winterresidcntie der Walachijsche vorsten,
28/5 1812, vrede tusschen Rusl. en de Porte;
3/3 1886, tusschen Servie en Bulgarije.
Bukowina, hertogdom en kroonland van
Oostenrijk-Hong., O.lijk van de Carpathen,
oppervl. 10,441 KM2 , 773,881 inw. ; land- en
mijnbouw, veeteelt. Is verdeeld in 8 distric-
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ten ; was in den Rom. tijd deel van de prov.
Dacia, 1769 Russ., 1775 Oostenr. door bezet,
1849 zelfstandig kroonland.
Bukskin, -wollen weefsel, aan eene zijde gekeperd, aan de andere glad.
een oorkonde van den pans, met diens
zegel voorzien.
(2) stier.
Bulacan,
prov. op de Philippijnen, 2965
KM2 , 230,000 inw., met hoofdst. met dien
naam, 13,200 inw.
Bulak, voorstad van Cairo, aan den Nijl.
Btilau, (Friedrich) Duitsch phil. en schrijver. 1805/59.
Buldog, (Eng.) Bulhond, merk van een
soort revolver.
vorstendom op het BalkanBulgarije,
schier-eiland, voormalige prov. van Europeesch Turkije, grenst ten N. aan Rumenie,
ten W. aan Servie, ten Z. aan Turkije en
ten 0. aa,n de Zwarte zee, sedert 1885 met
0.-Rumelie vereenigd ; oppervl. 96,345 KM 2 .
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Bergachtig met hoofdgeb. de Balkan ; aan
den Donau, vruchtbare lage landen. Hoof drivieren : Donau, met Ogost, Isker, Vid, Osma, Jantra en Lom ; verder Kamsjik en de
Encyclopaedie 9.
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Prawadie, stroomen in de Zwarte zee. Gezond
klimaat met ruwe winters ; hoofdprod. : hout,
boter, huiden, vetten, granen, kaas, planten
en rozenolie, talk, vee en wol ; hoof dbedrijven : landbouw en veeteelt, weinig mijnbouw,
uitgebreiden boschbouw. Bevolking : (1905)
4,028,239 inw. : 77 % Bulgaren, 14 % Turken
en verder Grieken en Zigeuners ; 81 % Gri.Orthodoxen, 18 % Mohammedanen, verder
Roomsch-Kath., Israelieten en Prot. Regeeringsvorm is constitutioneel, met erfelijk
vorstenhuis en Groote- (300 leden) en Kleine(150 leden) Sobranje (vertegenwoordiging) ;
grondwet van 1879, herzien. 1893. 1186 KM._
Staats- en 379 KM. privaat spoorlijnen ;
11,133 KM. telegraaflijnen. Legersterkte in
vredestijd : 51,000 man. Hoofdst. Sofia, andere steden Philippopol, Varna, Roestsjoek,
Slivno, Sjoemla. Het land heeft 12 districten.
Het vormde in den Rom. tijd de prov. Moesia ; een volksstam, wonende aan de oevers van
den Volga, stab den Donau over en nam die
streken in bezit. 679 werd het land Bulgarije
genoemd. De macht bereikte zijn hoogtepunt
in de 10e eeuw, nadat de bewoners een lange
reeks gelukkige oorlogen hadden gevoerd.
Hun vorst, Semeon, liet zich Czaar aller Bulgaren en Grieken noemen, zijn gebied strekte
zich uit over het geheele Balkan-schiereiland,
daarna verbrokkelde het geheel. 1393 werd
het land aan Turkije onderworpen. Tijdens
de opstanden van Bosnie, stonden ook de Bulgaren tegen Turkije op. De Turken onderdrukte deze op zulk een onmenschelijke gruvv-elijke wijze, dat de Europeesch groot-mogendheden zich er mede bemoeiden en 13/7
1878 werd het land onafhankelijk, onder suzereiniteit van Turkije. Prins Alexander van
Battenberg werd 29/4 1879 als Alexander I
gekozen. 1885 voerde het gelukkig oorlog met
Servie en werd Rumelie bij B. ingelijfd. 7/9
1886 deed Alexander afstand van den troon
en 7/7 1887 werd Prins Ferdinand van Coburg gekozen, gehuwd met Marie Louise
Bourbon, prinses van Parma (gest. 1899) ;
troonopvolger pries Boris, geb. 1894. Na veel
bewegiug en onder beding van een schadeloosstelling van de zijde van Turkije, werd
het land, 18/4 1909, een geheel onafhankelijk
rijk.
Bull, Eng. naam voor iemand, die a la
hausse speculeert.
(2) John Bull, spotnaam voor de Engelschen.
Buller, (Sir Redvers Henry) Eng. generaal,
geb. 1839 ; was reeds bekend uit de oorlogen
van Eng. in 0.-Afrika en Egypte, 1899 opperbevelhebber in het leger tegen de Boeren
in Z.-Afrika, daarvan ontheven na de nederlaag bij Colenso, 1900 naar Eng. terug.
Bulletin, (Fr.), kort officieel bericht ; extra
tijding.

Bur

130

Bul

(Heinrich) Duitsch hervormer, zijn kippendieverij en den walgelijken stank,
Bullinger,
dien hij verspreidt; zijn huid geeft een goed
1504/75, opvolger van Zwingli.
Billow, (Friedrich Wilhelm, vrijheer von), bont.
graaf van Dennewitz, Pruisisch generaal,
1755/1816, nam deel aan al de in zijn tijd gevoerde oorlogen. Nam 1813 Arnhem in.
(2) (Bernhard von) Duitsch staatsman,
geb. 3/5 1849, nam deel aan den Fr.-Duitschen oorlog. Was eenige malen gezant, 17/10
1900 rijkskanselier van Duitschland, trad
BIINS1NG.

Bunyan, (John) was een zigeuner van geboorte, leefele in Eng., werd rondreizend predikant, 1628/88 ; schreef eenige eigenaardige
werken.
Bunzlau, stad, Pr. regeeringsdistr. Leignitz, aan de Bober, 15,048 inw.
Buonaparte,
Buonarotti,
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14/7 1909 af ; gehuwd met prinses Camporeale.
(3) (Babette von), Duitsch schrijver (pseud.
Hans Arnold) geb. 1850 ; novellen en gedichten.
(Hans Guido von) Duitsch musicus,
(4)
1830/94.
(Margarete von) Duitsch schrijfster,
(5)
geb. 1860.
(6) (Frida von) Duitsch schrijfster, zuster
van bovengenoemde, geb. 1857.
Bulthaupt,

(Heinrich) Duitsch schrijver en

criticus, 1849/1905.
Bunde, gem., Limb., 1256 inw.
(Bundlecund) Eng.-Indisch
Bundelkhand,
regentschap, Centraal-Indie, oppervl. 26,519
K.M. 2 , 1,480,095 inw. ; steden Bidschawar,
Panna, enz.
Bundi, Eng.-Indische vasalstaat, Radsjpoetana, 6000 K.M. 2 , 297,000 inw. ; hoofdst. met
dien naam, 22,600 inw.
Bungalow, (vaa Indisch : Bangla) een van
bamboe gemaakte woning voor een Europeaan
in Eng.-Indio.
(Alexandrowitsch) Russ. zooloog,
Runge,
geb. 1851.
Bunkershill, heuvel bij Boston (Amerika),
veldslag in den vrijheidsoorlog, 17/6 1775.
Bunnik, gem., Utrecht, bij Wijk bij Duurstede, 1374 inw.
Bunschoten, gem., Utrecht, bij Amersfoort,
3266 inw.
Bunsen, (Robert Wilhelm) Duitsch scheikundige, 1811/99 ; op vele plaatsen prof.,
vond in 1860 het magnesiumlicht uit.
Bunsing, (Bunzing, Bunsem) roofdier van
de familie der Marterachtigen ; bekend om

zie Bonaparte.

(Filippo), It. revolutionair,
1761/1857 ; sloot zich bij Babeuf aan, vluchtte
1812 naar Geneve, maar werd ook daar weer
verdreven. woonde toen te Brussel.
(2) (Michele Angelo) een beroemd It.
beeldhouwer, schilder en bouwmeester, 1474/
1564 ; was ook dichter.
(August Laurent) Fransch
Burdeau,
schrijver en staatsman, 1851/94 ; prof. te
Parij s.
Bureau, (Fr.) Bureel, kantoor, lessenaar,
schrijftafel, (ook) afdeeling, dienstlokaal.
gezagvoering, heerschappij
Bureaucratie,
der ambtenaren, willekeurige heerschappij.
Bureja, linker zijrivier van de Amoer,
Russ .-Siberie.
Buren, gem. in Geld., bij Tiel, 2045 inw.
(2) (Maarten van) 8e pres., 1837/41, der
Ver. Staten van N.-Amer., 1782/1862.
Burrette, glazen buis, gebruikt bij de
scheikunde, om vloeistoffen af te meten.
Burg, (Eduard Alexander van der) Ned.
wis- en natuurkundige, 1833/90 ; prof. te
Leiden.
(2) (Cornelis Leendert van) Ned. geneeskundige, geb. 1840 ; schreef verschillende
werken omtrent ziekten uit Indie en de genezing.
(3) (P. van der) Ned. technicus, geb. 1841 ;
prof. te Delft.
(4) stad, Pruisisch regeeringsdistr. Maagdenburg, 23,567 inw. ; vele schoenfabrieken.
(5) dorp, op t eiland Texel, 2000 inw.
Burgemeester, hoofd der gemeente en voorzitter van den raad. Wordt door den koning
benoemd, heeft in den raad slechts een adviseerende stem.
Burger, is ieder die tot een staat behoort
en niet van zijn rechten vervallen is verklaard.
(2) (Dionys) Ned. schrijver, 1820/92 ;
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schreef vele letterkundige en geschiedkundige wiskundige, geb. 1840, prof. te Dresden.
werken, alsook phil.
(2)
(Willy), Duitsch vioolvirtuoos, geb.
Burgerlijke stand, een bureau tot inschrij- 1869 ; trad als kind van 7 jaar reeds op. Leivingen van allerlei aard omtrent de bewoners der van het conservatorium te Weenen.
eener gemeente, betreffende : geboorte, sterfBurnand,
(F. C.) Eng. tooneelschrijver,
te, huwelijk, verhuizingen.
geb. 1836 ; red. van de „Punch".
Burgers, (Theophilis) 2e pres. van de voorBurnet, (Gilbert) Eng. geleerde en theomalig Z.-Afrikaansche republiek, opvolger van loog, 1643/1715, tegenstander der Stuarts.
Burnett, rivier in Queensland, Australia.
Pretorius, ook bekend nit den boerenoorlog.
Burnettiseeren, het hout insmeren met beBurgerschapsrechten, rechten die ieder
burger van een staat heeft, o. a. verdediging, derfwerende middelen, het verduurzamen van
hout.
bescherming.
Bernley, stad, Eng. graafschap Lancaster,
Burgersdijk, (Leendert Alexander Johannes) 1828/1900 ; prof. te Breda, bewerkte een 97,044 inw., aan de Burn ; katoen- en metaalmetrische vertaling van de werken van industrie.
Burns, (Robert) de grootste lyrische dichShakespeare ; schreef natuurkundige werken.
Burgos, Spaansche prov. in Oud-Castillanie, ter van Schotland, 1759/96.
(2) (John) Eng. socialist en volskleider,
14,196 KM 2 , 338,828 inw. ; landbouw en veeteelt. Met hoofdpl. met dien naam, a/d Ar- geb. 1858 ; lid van het Eng. Lagerhuis. Is een
lanzon, 31,413 inw. ; vele kerken, circus voor der welsprekendste 'eiders der Eng. socialisstierengevechten. Nerd 884 door de graven ten ; werd 1887 tot 4 maanden gevangenisvan Castilie en Leon gesticht en telde later straf veroordeeld.
Burriana, stad, Spaansche prov. Castellon,
80,000 inw., 1808 werd hier het Spaansche

leger, onder markies van Belvedere, door het 15,164 inw.
Burslem, stad, Eng. graafschap Stafford,
Fransche, onder maarschalk Soult, vernietigd.
Burgwal, dijk of gracht om een burg, ves- 38,800 inw.
Burton, (Richard Francis) Eng. reiziger en
tinggracht.
Burhampoer, (of Boorhampoor) Eng. stad schrijver, 1821/90 ; bereisde Oost-Afrika en
Utah.
in Voor-India, 33,341 . inw. ; weverijen.
Burton upon Trent, stad, Eng. graafschap
Buridan, (Jean) scholastiek phil. uit de 14e
eeuw, rector te Parijs, 1300/58 ; maakte stu- Stafford, aan de Trent, 50,386 inw. ; bierdie over den wil. Hoewel het niet in zijn leer brouwerijen.
Burudschird, stad, Perz. prov. Luristan,
voorkomt, zegt men wel eens B's ezel = de
ezel, die van honger stierf tusschen twee 20,000 inw.
hooibergen, doordat hij niet wist aan welken
Bury, Eng. fabrieksstad, graafschap Lanhij het eerst zou beginnen. Hij zeide : „De wil caster, 58,082 inw. ; textiel-industrie.
-

-

wordt beinvloed door het sterkste motief".
(2) B.-Saint Edmunds, stad, Eng. graafBurjeeten,
Mongoolsch nomadenvolk uit schap Suffolk, 16,630 inw.
het Z'lijk deel van het Siberische gouverneBusch, (Julius Hermann Moritz) Duitsch

ment Irkutsk, ongev. 200,000 zielen. Zijn schrijver, 1821/99.
trotsch maar gastvrij, onderhouden 600 grensBuschir, havenplaats in Perz., aan de Perkozakken.
zische Golf, 15,000 inw. ; wolfabrieken.
Bushel, Eng. korenmaat, 35.35 Liter.
(Edmund) Eng. staatsman en
Burke,
(Amerika 35.24 L.)
schrijver, 1729/97.
(2) (John Bernhard) Eng. genealoog en
heraldicus, 1815/92, red. van de „Peerage".
Burlesk, laagkomisch, ongerijmd, belachelijk.
Burlington, stad in Iowa, Noord-Amerika,
23,201 inw.
(2) stad in Vermont, Noord-Amerika,
18,640 inw. ; groothandel en industrie.
Burma of Burmah, zie Birma.
Burman, (Peter) Ned. philoloog, 1668/1741 ;
prof. te Utrecht en Leiden. Verdienstelijk
door de uitgave van verschillende klassieken.
(2) (Peter) Ned. philoloog, 1713/78 ; neef
van den vorige, prof. te Franeker. Eveneens
verdienstelijk om de uitgaven der klassieken.
C. BUSKEN HUET.
(Hermann), Duitsch natuurBurmeister,
kundige, 1807/92. Prof. te Berlijn ; reisde in
Busken H uet, (Coenraad) Ned. schrijver,
Amerika.
Burmester, (Ludwig Ernst Hans) Duitsch 1826/86, schreef o. a. „Brieven over den
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Butti, (C. A.) It. roman- en dramaschrijBijbel", „Het land van Rubens, van Remver, geb. 1868, zijn werken zijn alle gericht
brandt", „Ned. Belletrie".
Buskruit, een ontplofbare stof, samenge- tegen de wetenschap, bestrijdingen van matesteld nit salpeter, zwavel en houtskool ; is rialisme en ongeloof, conservatief van het
oorspronkelijk door de Chineezen uitgevon- eerste water.
(Oskar Alex Richard) Duitsch
Buttner,
den, maar in Duitschland gaat de monnik
botanicus, reiziger en schrijver, geb. 1858.
Barthold Schwartz er voor door.
(Karl Gotthilf) Duitsch zendeButtner,
Busoit, (Georg) Duitsch geschiedschrijver,
ling, 1848/93.
geb. 1850. Prof. in verschillende steden.
Buturlinowska, stad, Russ. gouvernement
Busoni, (Ferruccio) It. componist en piaWoronesk, 21,694 inw.
nist, geb. 1866.
Buurmaisem, gem., Geld., bij Culemborg,
Bussohe, (Emanuel van den) Belg. schilder, geb. 1844 ; behaalde den „Grand Prix" 1836 inw.
Buys,
(Marius), Ned. pred. en schrijver,
van Rome.
(Jules) Belg. toonkunstenaar, 1838/1906.
Bussohop,
(2) (Johan Theodoor) Ned. jurist, 1828/93.
1810/84.
(Karel Hendrik Theodoor) Prof. to Amsterdam.
Bussemaker,
Ned. geschiedschrijver, geb. 1864 ; prof. te
(3) B. Ballot (Christophorus Henricus
Didericus), Ned. wis- en natuurkundige en
Leiden.
Bussum, gem., Noord-Holl. (Gooiland), meteoroloog, 1817/90. Prof. te Utrecht, ont12,186 inw. ; zeer schoon gelegen, vele buiten- dekker van do naar hem genoemde wet van
verblijven. de windbeweging, uitvinder van den aerokliBuste, in de beeldende kunst : borstbeeld. noscoop (1860), schreef vele werken.
Buysse, (Cyriel) Vlaamsch schrijver, geb.
(ook) Vrouwelijke boezem, borst.
Busto-Arsizio, stad in Milaan, It., 20,000 1859.
Buzultuk, stad, Russ. gouvernement SamaBusuluk, stad, Russ. gouvernement Sama- ra, 14,471 inw.
B. v., afkorting van bone vale=leef wel.
ra, 17,580 inw.
(2) afkorting van bijvoorbeeld.
Bute, graafschap, Midden-Schotland, 583
Bwool, of Boeol, rijkje op Celebes, bondK.M. 2 , 18,707 inw.

inw.

(2) Schotsch eiland, 122 K.M. 2 , 11,732 inw. genootschap van Menado, Ned.-Indio, bergButler, naam van vele steden en counties achtig, bevat goud ; 6000 a 8000 inw.
Bylandt, (W. K. F. P., graaf van) Ned.
in Amerika.
diplomaat en staatsman, geb. 1841, lid van
(2) (Eng.) keldermeester, hofmeester.
(3) (Walter) Iersch krijgsman, 1600/34 ; de Tweede Kamer.
Byron,
(George Noell Gordon, Lord) begunsteling van Wallenstein, werkte mede
aan zijn vermoording (25/2 1634). Word door
den keizer tot graaf en kamerheer gemaakt.
auto, Egyptische godin, Gri. Leto, voedde,
volgens de mythologie, Horns, den zoon van
Isis op ; wordt voorgesteld als een gekroonde
slang.
Butomus urnbelEatus,
waterlisch, een
water- en moerasplant, heeft large, driekan_te

LOB!) BYRON.

roemde Fag. (hater, 1788/1824 ; wordt naast
Shakespeare en Milton genoemd.
(2) (Henry James) Eng. tooneelschrijver,
bladen, met langen bloemstengel en roode 1834/84.
Byronstraat, zeeengte in den Bismarckschermbloemen.
. Butt, (Isaak) Iersch staatsman en schrij- Archipel, tusschen Nieuw-Mecklenburg en
BUTOMUS UMBELLATUS,

ver, 1813/79, stichter van de Home-Rule- Nieuw-Hannover
Byvanck, (dr. W. G. C.) bibliothecaris der
partij.
Butte, stad in staat Montana, N.-Amerika, Kon. Bibl., geb. 1848 ; schreef Fransche en
30,470 inw.

Holl. boeken.
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Byzantijnsche Rijk, ook het Morgenlandsche Rijk, 0.-Rom. Rijk, of Gri. Rijk geheeten, een rijk hetwelk 395 na Chr. ontstond,
na den dood van Theodosius den Groote. Het
omvatte Syrie, Til.-Azie, Pontus, Egypte en
het schiereiland aan den Donau. Over het
land hebben vele keizers geregeerd. le was :
Arcadius, 395/408, de laatste was Constantijn
XI, 1448/1453. Op den 29/5 1453 nam de Osmaansche Sultan Mohammed II de hoofdstad
Byzantium in, waarmede voorgoed een einde
aan het Rijk werd gemaakt.

Bzu

Byzantinisme, bij het innemen der stad
Byzantium moeten de inwoners zich bezig
gehouden hebben, met allerlei kleine nietige
zaakjes en onderling gekijf, hierdoor ging de
groote zaak verloren.
Byzantium, de door Megariers (658 voor
Chr.) gestichte stad aan de monding van den
Thracischea Bosperus, door Constantijn len
Groote tot Konstantinopel gemaakt ; hoofdst.
van het W.-Rom. rijk.
Bzura, linker zijrivier van de Weichsel,
Russ.-Polen, 160 K.M. lang.

BYZANTIJNSCHE KUNST.

GERESTAURFERD GEBOUW.

BYZANTIJNSCHE MUNTEN.

SIERADEN.

C.
Woorden die niet onder C * voorkomen zoeke
men onder K.
C, de derde letter van het Alphabet, is bij
de Rom. uit de Gri. gamma ontstaan, 235
voor Chr. gaf de taalonderwijzer Sp. Carvilius er een schrijfteeken aan. Wordt als K
uitgesproken als daarachter een medeklinker
staat, of een klinker a, o of u, anders wordt
de C uitgesproken als S. In samenstelling
met H dikwijls als G uitgesproken.
C, afkorting van Rom. namen als Caesar,
(ook) Consul, Celsius, en in de scheikunde
carbonium. Als Rom. getal 100, CC = 200
enz. In de muziek grondteeken van het toonstelsel. Duidt ook 4/4 maat aan en gestreept
2 /2 maat.
Ca, in de scheikunde teeken voor Calcium.
Cab, (Eng.) rijtuig met 4 wielen en 4
plaatsen .

HANSOM CAB.

(2) Hansom C., tweewielig rijtuig.
Caballero, (Sp.) ridder, cavelier, heer.
Caballeros Cerro, berg in de Spaansche

Sierra Nevada

Cabanis, (Pierre Jean Georges), Fr. geneeskundige en phil., 1757/1808.
Cabaret, (Fr.) herberg, knijp ; tegenwoordig naam voor een cafe met concert.
Cabby, bestuurder van een Cab.
Cabeljau,
(Jacob) ; een aanvoerder der
Watergeuzen, gest. 1584 ; veroverde Medemblik en Hoorn.
Cabet, (Etienne), Fr. communist, 1788/1856 ;
moest naar Eng. vluchten, wilde in Texas
een kolonie stichten. Schreef eenige werken.
Cabinet-noir, (Fr. het zwarte kabinet), een
bureau, door Lodewijk XIV ingericht, om
brieven te onderscheppen en te lezen, die
voor de regeering van belang zouden kunnen zijn.
Cable, (George Washington), Am. novellist,
geb. 1814.
Cabo, (Sp. en Port.), kaap ; C.-Tormentoso,
Stormkaap, Kaap de Goede Hoop.
Cabo-Rojo, stad op 't eiland Portorico,
16,145 inw.
Caboto, (Giovanni), Venetiaansch zeevaarder, 1420/98 ; ontdekte in Eng. dienst het
vasteland van N.-Amerika en een weg naar
China.
(2) (Sebastian), zoon van bovengenoemde,
1472/1557 ; ontwerper van een beroemde

wereldkaart. Voer eerst met zijn wader mee,
ging na diens dood in Spaanschen dienst,
later weer in Eng., was daarop weer in

Cabal-ministerie, spotnaam voor het be- Spanje en toen hij de Spaansche handelaars
ruchte ministerie van Eng. in 1669/74 onder geen voordeel genoeg bracht, weer in Eng.
Karel II ; genoemd naar de beginletters der dienst.
leden : Clifford, Arlington, Buckingham,
Cabotage, (Fr.) kustvaart, kusthandel.
A shley en Landerdale.
Cabra, stad, Spaansche prey. Cordoba,
Cabane, (Fr.) hut, armoedige woning.
Cabanes, (Augustin) Fr. geneeskundige en

13,391 inw.
Cabral, (Pedro Alvarez), Portugeesch zeeschrijver, geb. 1862.
vaarder, 1460/1526 ; ontdekte 1500 Brazilie en
nam het 24/4 voor Portugal in bezit.
Voor Eng. namen met Ch..., hierop niet
Cabrera, een der Spaansche eilanden van
voorkomend, zoeke men op Dj..., Dsj... of de Balearen, 20 K.M 2 . ; haven.
Tsj....
(2) (Don Ramon C.), graaf van Morella,
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Cacheo, Portugeesche handelsstad, Senegambie, 15,000 inw.
Cachet, (Fr.) zegel, stempel, lakstempel.
(2) (Frans Lion), Ned. pred. en schrijver,
geb. 1835.
Cachi, hoogste berg der 0.-Cordilleras,
tusschen Argentinie en Chili, 6000 M. hoog.
Cachelong, melkwitte soort van opaal
(edelgesteente).
Cachot,
(Fr.) gev angeniscel, duistere,
diepe kerker.
CABRIOLET.
Cactaceeen, plantenfamilie van ongeveer
Cacadores, in Port. en Spaansch legers de 1000 soorten, meerendeel uit Amerika, hebjagers te voet.
Cacao, naam voor een stof der vruchten
van den cacaoboom, een in de tropen voorkomende, 13 M. hoog wordende boom, geeft de
bekende cacaoboonen, welke te zamen in komkommerachtige vruchten groeien. Deze worSpaansch generaal, 1810/77 ; in dienst der
Carlisten, zeer gevreesd. Erkende in 1875
Alfonso XII als koning.
Cabriolet, (Fr.) licht, 2 wielig rijtuig.

CACAOPLANT.

CACACEEtN•

den gebrand en gemalen, waarna men de ben een dikken wratachtigen stam zonde r
cacaopoeder verkrijgt ; worden er de vetdee- bladen, maar zijn regelmatig met doornen belen (cacaoboter) aan onttrokken, dan krijgt zet. Zijn meer bekend onder den naam van
men chocolade. Cactusplanten.
Cactus, zie artikel hier boven.
Cacapon, zijrivier van de Potomac, N.Cacus, zoon van Vulcanus, volgens de
Amerika, 235 K.M. lang.
Caceres, prov. in Spanje, N.-Estremadura, Mythologie de vuurspuwende reus, werd door
Hercules gedood omdat hij zijn runderen
oppervl. 19,863 K.M2 ., 362,164 inw.
(2) hoofdst. van de Spaansche prov. C., weg stal.
Cadaver, (Lat.) lijk, van dier of mensch.
17,000 inw.
Cadaverine, een dikke vloeistof, welke zich
Cachelot, potvisch, walvischachtig zoogin lijken vormt (vuilnis alkaloid) ; is niet giftig in de maag, maar zeer gevaarlijk als het
in het bloed komt.
Cade, (John), Iersch revolutionair, bekend
onder den naam Jack C. ; op zijn hoofd werd
een prijs gesteld en hij werd opgebracht en
gedood, ongev. 1450.
=-?
Cadeau, (Fr.) geschenk.
Cadet, (Fr.) jongste ; jongste zoons van
adellijke geslachten, welke op rijkskosten, op
last van Lodewijk XIV als officier opgeleid
werden ; thans naam voor hen, die voor officier leeren.
Cadier en Keer, gem., Limb., 849 inw.
CACHELOT.
Cadix, prov. in Z'lijk Spanje, in het voordier, mannetjes 20 M., wijfjes 12 M. lang ; malige koninkrijk Sevilla, 7342 K.M 2 .,
leven van weekdieren. 452,659 inw. ; vruchtbaren bodem ; prod. : graCachemir, (Kasjemier), zachte gekeperde nen en wijn.
(2) hoofdst. van deze prov., 70,177 inw.,
stof van fijne wol, sours gebloemd.
aan de Golf van C., van den Atl. Oceaan ; omCachanez, (Fr.) halsdoek.
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geven van vestingwerken. Haven en oude gebouwen, circus voor stierengevechten. De stad
werd ongev. 1100 jaar voor Chr. gesticht,
werd door de Goten verwoest, 711/1262 Arabisch bezit, 1810/12 beleg der Franschen,
1868 revolutie. Heette voorheen Gades.
Cadmium, ook Melinum genaamd, een
metalliek element, door Hermann en Strohmeyer, 1817, ontdekt, komt steeds met zink
voor. In verbinding met zwavel, jodium of
broom, middel bij de photografie.
Caduc, (Lat.) bouwvallig, oud, afgeleefd.
Mercurius- en herautstaf, geCaduceus,

CADUCEUS.

vleugeld en met twee slangen omwonden.
Cadzand, gem. in Zeeland, bij Middelburg,
1091 inw.
Caecilia, een heilige, beschermheilige van
de kerkmuziek. Werd in de 3e eeuw ter dood
gebracht, mocht voor dat zij stierf nog even
op een groot kerkorgel spelen, waarna zij
het instrument vernielde ; gedenkdag 22
Nov. Groot muziekfeest in Londen, ter herinnering.
Caelius mons, een van de zeven heuvelen
waarop Rome gebouwd is, thans Monte Cello.
Caen, stad. Fr. dep. Calvados, 44,394 inw. ;
handel.
Caerden, (Pauls van), verlosser van Houtman uit Atjeh, 1610/11, gouverneur der
Molukken
Caerphilly, stad, Eng. graafschap Glamorgan, 16,000 inw.
(Gajus Julius), Rom. veldheer,
Caesar,
staatsman en geschiedschrijver, geb. 12 Juli

CAESAR.

100 j. voor Chr. Ontvirig een goede opvoeding en wist door het uitdeelen van schatten,
het geven van groote volksspelen, het versieren van steden, de gunst van het Rom.

Cag

yolk te winnen, terwijl hij door zijn huwelijken, eerst met de dochter van L. Cinna,
bondgenoot van Marius en later met Pompeja,
een kleindochter van Sulla en later met nog
eenigen, macht en invloed bij de groote Rom.
wist te verkrijgen en daardoor steeds hoogere
en grootere posten kon bezetten. Hij voerde
het opperbevel over het Rom. leger en wist
het land zeer te vergrooten ; hij was de eerste
die ook in ons land kwam, de Batavieren
onderwierp en een bondgenootschap met hen
aanging. Na den slag tegen Pompejus, welke
hij versloeg 9/8 48 voor Chr., werd hij te
Rom. voor een jaar tot dictator gekozen en
verkreeg hij het gezag van tribuun, waarbij hij
had te beslissen over oorlog en vrede. Daarna
werd hij echter steeds weer gekozen en na
nog eenige groote overwinningen, kwamen
vele onderdanige vleiers, die het dictoraat
voor zijn leven en later erfelijk verklaarden. Dit was echter het begin van zijn
einde, van verschillende zijden wilde men
hem koning of keizer maken, dit stuitte
steeds op onwil van het yolk of en er werd
een samenzwering gesmeed. 15 Ma.art 44 voor
Chr. sloten zijn vijanden zich in den raad
om hem heen ear. verraoordden op een
laffe wijze den grooten man met ongeveer 23
steken. Hij was eenige malen gewaarschuwd,
maar hij gaf er geen gehoor aan. Na zijn
dood brak een burgeroorlog uit en ging #10
groote Rom. republiek met al hoar roem verloren.
Julius Caesar, hoewel een machtig krijgsman, wordt algemeen geroemd om zijn zachtheid en vergevensgezindheid. Hij nam nooit
onnoodige wrack en was slechts tevreden met de overwinning. Armen en krijgslieden gaf hij grond ter bebouwing, terwiji
hij kunst en wetenschap ten zeerste diende.
Hij was tevens rechtgeleerde, taal-, wis- en
bouwkundige en een schitterend spreker.
Later werd de naam Caesar een titel voor
regeerders, nog later een voornaam voor
vorstelijke personen en thans hebben wij er
den naam keizer van.
Caesium, een metalliek element door Bunsen 1860 ontdekt, komt in vele minerale
bronnen voor.
Café, (Fr.) koffie, koffiehuis. C.-chantant,
openbaar gebouw waar gezongen en muziek
gemaakt wordt en gelegenheid is tot het
gebruiken van dranken.
Caffeine, (of Theine) de prikkelende en
opwekkende stof in koffie en thee, is zenuwopwekkend.
Cagliarie, stad, 53,057 inw., in de It. prov.
met dien naam, 13,057 K.M. 2 , 486,767 inw. ;
landbouw, veeteelt. Prod. : ijzer, lood en
marmer.
Cagnoni, (Antonius) It. opera-componist,
1828/96.
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Cagots, een volksstam in Z.-W. Frankrijk,
Calabrisch gebergte, gebergte in Calabria,
die langen tijd geminacht was ; huichelaars. tot 1930 M. hoog.
Caguas, stad op het eiland Portorico,
Caladium, een overblijvend, kruidachtig
16,140 inw.
gewas, met knolligen wortelstok, welke van
Cahier, (Fr.) schrijfboek, schrift.
Cahors, stad in Fr. dep. Lot., aan cle
rivier Lot., 14,018 inw., geboorteplaats van
Murat en Gambetta.
Cain, (Henri) Fr. tooneelschrijver, geb.
1859.
Ca-ira, (Fr. dat zal gaan) volkslied van de
groote Fransche revolutie (1789), tekst van
Ladre, muziek van Becourt.
Cairo, zie Kairo.
CALADIUM ARGY111'11],.
(2) stad in N.-Amerik'schen staat Illinois,
12,566 inw.
eenige soorten eetbaar is. Is uit Brazilie afCairoli, (Benedetto), It. staatsman, 1826/ komstig ; de C. argyritis wordt om de mooie,
89 ; nam deel aan den It. vrijheidsoorlog, werd roode bladen gecultiveerd.
Calais, vesting en havenstad in Fr. dep.
bij den aanslag op koning Humbert zwaar
Pas-de-Calais, 59,743 inw. ; industrie, handel
gewond, legde zijn ambt neer.
Caisson, een klok, die van onderen open is en badplaats, visscherij. Ligt tegenover Dover
en in het water wordt gelaten, waarna er een (Eng.). Voorheen Calaisia, 1303 lid van het
sterke luchtdruk wordt gepompt (soms Hanzeverbond, 1347/1558 Eng., 1596/98
4 atmospheer). Hierdoor blijft het water uit Spaansch, 21/10 1639 overwinning van Tromp
de klok, die men dan op den bodem van het op de zilveren vloot.
water laat rusten. Eenige arbeiders worden
Calamianes, de Z.-NI.groep der Philippijer in gelaten en deze kunnen den bodem be- nen, oppervl. 457 K.M. 2 , 16,380 inw.
werken, meestal uitgraven ; is een zeker geCalamus of Rotang, slingerplant, fam. der
deelte weggegraven, dan laat men de caisson palmen, voornamelijk in India.
weer -wat zakken. Is deze diep genoeg, dan
Caland, (Abraham), Ned. ingenieur, 1789/
wordt de klok vol met beton gestampt en 1869.
vormt alzoo eon kiei -ne rots, waarop dan
(2) (Pieter), Ned. ingenieur en waterbouwzeer zware voorwerpen, meestal spoor- kundige, 1826/1902 ; was 1885 eenigen tijd op
wegviadukten, worden gebouwd.. Het werken verzoek van de regeering in Brazilie, aldaar.
daarin echter is een zware en ongezonde
Calanda, O.'lijke berggroep der Clarnerarbeid, daar de mensch niet gewend is onder Alpen, Zwitserl.
sulk een druk te leven. Veelvuldige ongeCalando, (It.) afnemend.
steldheden komen dan ook voor. Langer dan
Galas, (Jean), Fr. Protestant, 1698/1762 ;
twee a vier uur kan men in zulk een caisson werd terechtgesteld, beschuldigd van zijn
niet blijven.
zoon, die Lath. was, te hebben vermoord.
Caithness, graafschap in N'lijk Schotland, Voltaire wilt revisie van het proces te bewer1832 K.M. 2 , 38,000 inw. ; rotsachtige kusten. ken en 1765 werd hij voor onschuldig verCaivano, stad, It. prov. Napels, 12,261 inw. klaard.
Cajepoeti-olie, lichtgroene aromatische olie
Calasiao, stad op Luzon, Philippijnen,
uit de bloemen en bladeren van een Indische 13,753 inw.
heestersoort, gebruikt bij het wrijven, b.v.
Calatafimi, stad op Sicilia, It. prov. Trabij rheumatiek.
pani, 12,374 inw. ; 15/6 1860 overwinning van
Garibaldi over de Napolitanen.
Cakes, (Eng.) koek, koekjes, biscuit.
Calatrave-orde, Spaansche orde van verCake-walk, een Amerikaansche negerdans,
naar hier overgewaaid, is bijzonder om zijn dienste le klasse, oorspronkelijk een ,,eestebeweging van armen, beenen en lichaam. lijke orde tegen de Mooren, sedert 1608 orde
van verdienste.
Calabazal, stad op Cuba, 13,000 inw.
Calbayog, stad op Samar, Philippijnen,
Calabria, Z.-W. schiereiland van It., tusschen Tyrrheensche Zee, Straat van Messina, 30,258 inw. ; visscherij.
Calbe a/d. Saale, stad in Pruisische regeede Jonische Zee en de Golf van Tarento,
17,263 K.M 2 , 1,365,000 inw. ; zeer vrucht- ringsdistr. Maagdenburg, 12,860 inw. ; inbaar. Heeft eigenaardige bevolking, in be- dustrie.
schaving zeer ten achter staand. VerschrikCalcar, (Elize van), geb. Schiotling, Ned.
kelijke aardbevingen : 1783, 300 steden en schrijfster, 1822/1904 ; richtte te Leiden een
dorpen verwoest, 30,000 menschen gedood ; 28 opvoedingsgesticht voor meisjes op. Streed
Dec. 1908, vele steden verwoest, duizenden voor de rechten der vrouw, schreef romans,
menschen gedood. novellen en opvoedkundige werken.

Calchas,
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zoon van Thestor, beroemde waar-

Calolden, kalkachtige lichamen.
(Moist, kalkspaat.
Calcinaten, versteeningen.
Calcinatie, verkalking.
Calsium, een metalliek element,

Calenzuoli,

(Guiseppe) It. blijspeldichter,

1815/83.

zegger uit de Gri. mythologie.

Calesch,

open rijtuig, koets.

komt in

de natuur gedegen niet voor, maar is met
vele stoffen verbonden. Het is een bestandCALESCH.
deel der vaste aardkorst, verbrandt bij verwarming aan de lucht zonder vlam, vormt
Calhoun, (John Caldwell), Amerik. staatsechter een korst van oxyde, welke het bran- man, 1782/1850 ; streed tegen de afschaffing
den tegen gaat. Het eerst is door Davy in der slavernij.
1808 zuivere C. verkregen ; soortelijk gew.
(2) naam van een lange rij distr. in de
1,5778, atoomgewicht 39,9. De oxyde van C. Ver. Staten.
heet kalk.
Caliban, pseud. van Aug. Emilie Bugerat.
Calsium-Carbid, een verbinding van calCaliber, soort, grootte.
sium en koolstof, wordt verkregen door geCalicut, havenstad in het presidentschap
brande kalk met koolpoeder door electriciteit Madras, Eng.-Indie, aan de Z.-W.kust,
te verbinden. Met water verbonden geeft het 76,981 inw. ; voorheen de hoofdpl. van het
het acetyleengas.
zelfstandige Mohammedaansche rijk SamunCalcium-carbonaat, koolzure kalk, komt in dri. Werd herhaaldelijk veroverd, 1789 verde natuur voor als kalksteen, marmer, krijt woest, 1792 Eng. bezitting.
enz., met leem verbonden als mergel, met
California, een der grootste staten van de
koolzure magnesia als dolomiet.
Calcium-oxyde, kalk.
Calcium-phosphaat, phosphorzure kalk.
Calcutta, hoofdst. van het Eng.-Ind. presi-

dentschap Bengalen en van alle Eng.-Indische bezittingen, residentie van den onderkoning, 1,279,511 inw. ; gelegen in de Delta
van den Ganges, aan beide oevers van de
Hoegli, de W.'lijke zij-arm. De bevolking is
2/3 Hindoesch, overigens Mohammedaansch
en Christelijk. De Europeanen wonen in het
Z.'lijk deel. Deze stad ontwikkelde zich in 2
eeuwen tot een der wereld-handelssteden.
Caldara,
(Antonio), It. opera-componist,
1678/1763.
Caldas, naam voor badplaatsen met warme
bronnen in Spanje, Portugal en Z.-Amerika.
Calderon,
(Don Pedro) de la Barca,
Spaansch dichter, 1600/81 ; trad in den geestelijken stand. Hij schreef 73 christelijke
lijdensstukken, 123 drama's en over de 400
andere werken, echter alle op religieus gehied. Wij kortten zijn naam jets af, want
deze is ongeveer 4 regels lang.
Caledonia,

oude naam voor N'lijk Schot-

land.
CaledoniOrs,

inwoners van het Oude Schot.

land.
Caleidoskoop, (Gri.) algemeen bekend onder den naam van sterrenkijker, uitgevonden

door Brewster te Edinburgh. Een Buis met
aan de zijde 3 of 4 spiegeltjes, waardoor de
voorwerpen die men er door ziet zooveelmaal
weerkaatst worden en de mooiste figuren
vormen.
Calentura, (Sp.) een soort hersenvlies-ontsteking, gaat gepa . ard met razernij ; komt in

de tropen voor.
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Ver. Staten van N.-Am., oppervl. 409,807
K.M. 2 , 1,485,053 inw. ; genaamd naar het
Spaansche Caliete Fornalla (gloeiende oven).
Wordt door het kustgebergte in het W. en de
Seirra-Nevada in het 0. in 6 deelen verdeeld,
heeft zeer hoog gelegen meren en is over het
algemeen vruchtbaar ; heeft koude en warme
bronnen, aangenaam klimaat en weelderige
plantengroei. Er komen nog wilde en verscheurende dieren -voor. Prod. : granen, vruchten, wol, suiker, hop, wijn, goud, kwikzilver,
kolen, petroleum, marmer en zout. De bevolking bestaat voor de helft uit Europeanen of
afstammelingen daarvan, verder uit Indianen, Chineezen en Negers. Hoofdst. is Sacramento. Grooter zijn San-Francisco, Los-Angeles en Oakland. De regeering bestaat uit een
gouverneur, senaat en huis van afgevaardigden ; spoorweg 7549 K.M.
Een onderdeel heet Baja- of Neder-C.,
dit is thans nog een deel van Mexico, beide
maken te zamen de W. kustlanden uit van
Noord-Amerika ; oppervl. 151,109 K.M.,
47,624 inw. In 1602 werd dit door Spanje in
bezit genomen, de kolonisatie word door de
Jezuieten en later door de Franciscanen geleid, na de losmaking van Spanje werd het
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een prov. van Mexico (1823), echter herhaaldelijk braken oorlogen en burgertwisten uit,
totdat na den oorlog met de Vereenigde
Staten, 1848, Nieuw-C. aan de Ver. Staten
kwam en het Oude of Neder-C. aan Mexico
bleef. 1850 werd het eerste in de N.-Am. unie
opgenomen. Na het ontdekken van de goudvelden (1848) stroomden de emigranten toe.
(2) Golf van C. (Vermilion Sea) of Roode
Zee, een 1120 K.M. lange en 110-240 K.M.
breede zee of golf van den Gr. Oceaan, tusschen Neder-C. en Mexico ; koraal en sponsvisscherij.
Caligula, (Gajus Caesar), de 3e Rom. keizer 37/41 na Chr. ; was verschrikkelijk wreed
en daarom
als krankzinnig beschouwd ; werd
'
vermoord.
Calisch, (Isaac Marcus) Ned. novellist en
taalkundige, 1808/84, vertaalde werken en
maakte een Fr., Duitsch en Eng. woordenboek.
(2) (Nathan Salomon), Ned. letterkundige,
geb. 1819 ; red. van het „Algem. Handelsblad".
(3) (Salomon Martinus Nathan), Ned.
journalist, geb. 1847.
Calixtus, naam van 3 pausen : I, 218/222 ;
II, 1119/24 (Guido, graaf van Bourgondie) ;
III, 1455/58.
Calker, (Friedrich Julius Peter van), Ned.
schei-, natuur- en aardrijkskundige, geb.
1841 ; prof. te Groningen, thans rustend met
pensioen.
Calkoen, (Hendrik), Ned. jurist, 1742/1818.
(2) (Jan Frederik van Beeck), Ned. wisen sterrenkundige, 1772/1811 ; prof. te Leiden.
Callandsoog, (Calantsoog), gem., N.-Holl.,
bij Alkmaar, 1826 inw. ; werd 1570 door een
vloed bij na geheel verwoest, 1799 landing der
Eng. en Russen.
(Emil) Vlaamsch schrijver, geb.
Callant,
1855.
Callao, havenstad in Peru, Z.-Amerika,
48,200 inw. ; uitvoer van lood, zilver, huiden.
1880 door het leger van Chili gebombardeerd.
Callimachus, dichter en taalkundige uit
Alexandria, ongev. 3e eeuw voor Christus ;
bibliothecaris van de koninklijke bibliotheek
aldaar. Tot zijn leerlingen behoorde Aristophanes ; hij moet meer dan 800 werken geschreven hebben.
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plant, is vergiftig ; wordt gekweekt als sierplant.
Callippus van Athene, tiran van Syracuse,
4e eeuw voor Chris., leerling van Plato, werd
verjaagd.
Callistratus, beroemd Atheensch redenaar
uit Aphidna, waardoor Demosthenes ook
liefde gevoelde voor de welsprekendheid.
(2) een Alexandrijn, leerling van Aristophemes, 150 v. Chr. ongev., uitlegger van
oudere schrijvers.
Callon, gem. in Beig., prov. O.-Vlaanderen,
aldaar fort Liefkenshoek.
Calmpthout, gem ,Belg., prov. Antwerpen.
Calomel, verbinding van kwik met chloor,
artsenij, vergif.
(Charles Alexander de), Fr.
Calonne,
staatsman, 1734/1802 ; minister van financien, werd ontslagen.
Calorifere, (Fr.) warmtegeleider, luchtver-

warming. Machinale verwarming voor groote
gebouwen.
Calotte, (Fr.) priestermutsje, huismutsje.
Calpurnia, laatste gemalin van Julius
Caesar ; trachtte hem, toen zij van het verraad hoorde, nog te redden, maar dit was te
vergeefs, zij wilt echter zijn papieren en bezittingen in bescherming te brengen.
Calqueeren, (Fr.) het natrekken van een
teekening door er een doorschijnend papier
op te leggen. Ook het overnemen door er een
stuk papier onder te leggen, dat overdrukt
en dan met een hard voorwerp over de lijnen
van het over te nemen stuk gaan.
Caltagirone, stad, It. prov. Catania, Sicilia
44,526 inw.
Caltanissetta, prov. in It. op Sicilia, 3279
K.M. 2 , 329,449 inw. ; bergachtig. Prod. :
graan, wijn, olijven, zwavel, zout en gips.
Uiq
Hoofdst. met dien naam, 43,303 inw. ; minecALLL PALUSTRIS.
rale bronnen.
Caitha palustris, zie Boterbloem.
Calla palustris, of Watercalla, een moeras-
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Calumet, vredespijp der Indianen (roodhuiden), gaat bij onderhandelingen van hand
tot hand of beter van mond tot mond.
Calvados, dep. in N.-W. Frankr., 5692
K.M. 2 , 403,431 inw. ; aan het kanaal gelegen.
Hoofdst. Caen.
Calvijn,
(Jean), (of Johannes Calvinus),
eigcnl. Caulvin of Cauvin, Zwitsersche hervormer, geb. 10/7 1509 te Noyon, oprichter,
leider en predikant van de Genefsche theocra-

Cam

(2) stad in Massachusetts, N.-Amer.,
91,886 inw. ; handel en industrie.
Cambriels, (Albert), Fr. generaal, 1816/91 ;
werd bij Sedan gevangen genomen, maar ontkwam en werd aan het hoofd gesteld van het
kamp van Bourdeaux.
Cambrische tijdvak, het oudste tijdvak van
het palaezoIsche tijdperk, het oudste tijdperk
der versteeningen.
Cambronne, (Pierre Jacq. Etienne), Fr.
generaal, 1770/1826.
Cambyses, zoon van Cyrus, de stichter van
het Perzische rijk, hij onderwierp Eg., maar
bij den tocht naar Lybie, door de woestijn,
kwam zijn leger om, gest. 522.
Camden, stad in Nieuw-Jersey, a/d Deleware, N.-Amer., 75,935 inw. ; ijzer en glasindustrie.
Camellia, een altijd groene struik uit 0.Azie, met lederachtige bladen en fraaie bloe-

CALVIJN

tie (godsstaat). Hij verkondigde scheiding
van kerk en staat en geloofsvrijheid ; liet
27/10 1553 Servet verbranden, gest. 27/5
1564, te Geneve.
Calvinisme, hervormingsleer door Calvijn
gepredikt te Geneve, in de 16e eeu -w, verspreidde zich in Zwitsl., Frankr. (de Hugenooten), Ned., Duitschl., Eng. en Am.
Calvo, (Carlos), Fransch schrijver over volkenrechten, 1824/1906.
Camajore, stad, It. prov. Lucca, 18,548
inw., zijdeindustrie.
Camarilla, (Sp.) de partij die in Spanje
het meest begunstigd wordt door het hof, of
invloed uitoefent op de te nemen besluiten
(in ongunstigen zin).
Cambaceres,
(Jean Jacq. Regis, hertog
van), Fr. jurist en staatsman, 1793/1824 ;
werd verbannen.
Cambay, (Khambhat), Eng. vasalstaatje,
presidentschap Bombay, 906 K.M 2 ., 89,722
inw. ; met hoofdst. met dien naam, 31,390
inw., aan de Golf van C.
Cambert, (Robert), Fr. operacomponist,
1628/77.
Camberwell, stadsdeel van Londen.
Gambier, (Ernst), Belg. reiziger, geb. 1844 ;
leidde een expeditie in. Afrika.
Cambon, (Joseph), Fr. staatsman en re volutionair, 1754/1820, wilde Robespierre ten val
brengen, moest vluchten, verbleef in Brussel.
Camborne, stad, Eng. graafschap Cornwall,
14,708 inw.
Cambridge, (Cambridgehire), graafschap in
Z.-O'lijk Eng., 2125 K.M 2 ., 190,687 inw. ;
granen, vee. Hoofdst. met dien naam, 38,500
inw., de universiteit aldaar is een zelfstandige gem (1229 gesticht), wordt niet door
den staat gesteund en bezet twee zetels in
het parlement.

BLOESI VAN DE CAMELLIA.

men ; gelijkt veel op de theestruik. Wei gezocht als sierplant.
Camelot, (Fr.) straatventer, krantenverkooper te Parijs.
Camera, (Lat.) kamer, vertrek ; (thans ook)
photografietoestel.
Camera obscura,
(Lat. : donkere kamer)
naam van een instrument, waarop de eigenlijke photographic berust. Als men in een der
wanden van een geheel gesloten ruimte een
opening maakt, dan zullen de beelden, die
daardoor zichtbaar worden, omgekeerd weerkaatst worden door den wand daarachter ;

CAMERA OBSCURA.

zet men daartegen een Spiegel, in een hoek
van 45 gr., dan zullen de beelden naar boven
worden gekaatst en zoo zich daar een opening bevindt, toegedekt met matglas, dan
zullen zich daarop de beelden duidelijk vertoonen.
(2) bekend werk van Hildebrand (N.
Be-As).

Cam
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Camerino, stad, It. prov. Macerata, 12,542
Cameron, (Verney Lovett), Eng. zeeofficier
en reiziger, 1844/94 ; bezocht de binnenlanden van Afrika.
Cameling, stad op 't eiland Luzon, 23,400
inw.
Camillus, (Marcus Turius), beroemd Rom.
veldheer, onderwierp vele volkeren, was 5
maal dictator, gest. 365 voor Chr.
Cammaerts, (Jan Frans), Z.-Ned. tooneeldichter, 1710/80.
CAPANULA-RAPUNCULUS. C.- LAT1FOLIA.
Camoens, (Luiz de), of Luiz Vaz de
CamOes, grootste dichter van Portugal, 1524/
Campbell, (Harriette), Eng. romanschrijf80 ; werd 1564 verbannen om zijn blijspel ster, 1817/41.
Celeucus, waarin hij de handelwijze van
(2) (Thomas), Eng. dichter, 1777/1844.
koning Emanuel met de bruid van zijn zoon
Campbell-Bannermann, (John Henry), Eng.
bekelde. Leidde 16 jaar lang een avontuurlijk staatsman, geb. 7/9 1836 ; 1906 minister'even.
president. Leider der Liberale partij.
Camorra, (It.) geheime vereeniging in
Carpe, (Joachim Heinrich von), Duitsch
Napels, thans meer een rooverbende.
Campagna di Rome, landstreek in It., bij
Rome, het oude Latium ; ongezonde kusten.

Campagne (Fr.), veldtocht, strijd, actie.
Campanella, kaap in It., in de Golf van
Napels.
(2) (Thomas), It. phil., 1568/1639 ; schreef
werken over phil., natuur-, genees- en sterrenkunde. Zat veel in de gevangenis.
Cnnpanila, (Tt.) een geheel losstaalide

paedegoog, 1746/1878; schreef „Sammtliche
Kinder- and Jugendschriften", 37 deelen.
Campeche, staat in de republiek Mexico,
aan den _Nth Oceaan, 46,855 K.M. 2 , 86,542
inw. ; prod.: rijst, zout, suiker enz. Hoofdst.
met dien naam, aan do C'baai, 17,109 inw. ;
haven. 1659 door de Eng., 1678 door zeeroovers ingenomen.
Camphora cUisinaEs, kamferboom, wordt

CA MPII0ItA OFFICINAL'S,

in China en Japan gekweekt ; het uitslag of
zweet is de ons bekende kamfer.
(Jacob van), Ned. architect,
CaMPert,
houwde het stadhuis in Amsterdam (thans
koninkl. paleis), Trippenhuis, Mauritshuis te

's-Ilage, gest. 1657.
Camphausen, (Ludolf), Pruisisch staatsman, 1803/90; 1849 minister-president.
Camphuys, (Johannes), 15e gouverneurgeneraal voor Ned.-Indie, 1634/95. 1684 naar

Indie.
CA.MPAN1LA TE PISA ( 12e

EEuw).

kerkklokkentoren, b.v. te Florence, Pisa,
Venetia.

Campanula, naam voor een groot aantal
planten met kleine, meest blauwe, klokachtige bloempjes, o. a. C. latifolia en C. rapunculus ; worden veel gekweekt.

Camphuyzen, (Dirk Rafaelsz), Ned. dichter,
1586/1627.
(2) (Rafael), Ned. schilder, 1598/1627.
(3) (Govaerts), Ned. schilder, broeder van
bovengenoemde, 1624/72.
stad in Brazilie, staat SaoCampinas,
Paulo, 18,000 inw.

Campo, (Rio del), rivier in W.-Afrika tusschen Congo en Kameroen.
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Campobassa, prov. in It. aan de Adriati- sche bezitting, 1763 ging alles echter aan
sche zee, 4416 K.M 2 ., 390,873 inw., met Eng. over ; 29/3 1867 ontstond de „Dominion
hoofdst. met dien naam, 14,490 inw. of C.", waarbij zich langzamerhand alle
Campos, (Sao Salvador), stad in Brazilie, prov. aansloten.
Canadian-River, rivier in de Ver. Staten,
staat Rio de Janeiro, aid. Parahyba do Sul.,
valt in de Arkansas, 1400 K.M. lang.
78,036 inw.
Canaille, (Fr.) gespuis, minvolk.
Camptosaures, reusachtige Amerik. hageCane,* (Fr.) rustbank, rustbed, ruststoel.
dis, uitgestorven.
Campulung, stad in Rumenie, distr. MusCanarische eilanden, een eilandengroep in
cel, 13,000 inw.
den Atlantischen Oceaan, van 13 eilanden,
Campus Martius, marsveld in Rome.
W.kust van Afrika, behooren tot Spanje,
Canada, (La), of Santa Maria, stad in oppervl. 7273 K.M 2 ., 358,564 inw. ; heerlijk
Mexico, staat Querataro, 19,400 inw.
klimaat. Prod. : tabak, wijn en Z.vruchten ;
Canada, (Dominion of) de N'lijke Eng. be- hoofdst. Santa Cruz op Teneriffe. Vaderland
zittingen, in N.-Amerika, met uitzondering der kanarievogels.
Cancan, (Fr.) laster, beuzelpraat.
van de zelfstandige kolonies, New-Foundland
(2) een in Frankrijk verboden dans met
minder nette gebaren en bewegingen.
Cand., afkorting van candidaat.
Candelaber, (Fr.) kaarsdrager, kandelaar.

WAPEN VAN CANADA.

en Labrador. Het is een half souvereine bond
prov., 5 distrikten en 2 territorien,
oppervl., 2,445,270 K.M2 ., met 5,160,351
inw., hierbij komen de territorien : oppervl.

CANDELA.BER.

van 7

6,322,430 K.M. 2 , 221,649 inw. Hiertoe behooren : Prins Edward-eiland, Ontario, Quebec, Nieuw-Brunswijk, Nieuw-Schotland,
Manitoba, Eng. Columbia ; distrikten : Assiniboia, Alberta, Saskatchawan, Athabaska,
Keewatin ; territorium en territorium, O'lijk van de Hudsonbaai. Het land is in
het W. doorploegd door de Rocky-Mountains,
heeft vele rivieren en eenige groote meren. Is
over 't geheel zeer vruchtbaar en bezit schatten aan hout en mineralen, terwijl nog ondenkbare landerijen braakliggen, die echter,
doordat er geen spoorlijnen genoeg zijn,
moeilijk te bereiken zijn en zoo men er is,
men ten deele van de wereld is afgesloten.
Men is echter reeds lang aan het leggen van
spoorwegen en ontginning der gronden. Klimaat koud maar gezond ; hoofdprod. : granen,
hout, goud, vee, koper, leder, meel, petroleum, zilver, spek, traan en wol. Groote
steden : Montreal, Toronto, Quebec, Hammilton, Winnipeg, Hallifax met de hoofdst.
Ottawa. Aan het hoofd der regeering staat
een gouverneur-generaal, met een geheimen
raad, die in naam des Eng. konings, de besluiten van Senaat en Lagerhuis goedkeuren.
Spoorlijnen 30,300 K.M.. ; telegraaf 60,000
K.M., leger in vredestijd 47,000 man, reservisten 200,000. Het land werd 1497 door
Sebastion Cabot ontdekt en werd 1594 Fran-

Candidaat,

dinger naar een ambt of be-

trekking.

Candon, stad op eiland Luzon, 15,797 inw.
Candy, gekristalliseerde klontjes suiker.
Cangas de Tineo, stad, Sp. prov. Oviedo,
-

-

28,658 inw.

Canicatti, stad op Sicilie, It. prov. Girgenti, 19,599 inw.
Cannabin, een alcohol, gehaald nit een
Indische hennepplant, werkt narcotisch.
(Tjeerd) Ned. godgeleerde,
Cannegieter,
geb. 1846. Prof. te Utrecht, schreef eenige
werken over dogmatiek.
Cannes, havenstad, Fr. dep. Alpes-Maritimes, 30,420 inw. ; zeebadplaats. Daarbij den
burcht St. Jouan, waar Napoleon I 1/3 1815
landde.
Cannizzaro, (Stanislao) It. scheikundige en
schrijver, geb. 1820 ; ontdekte den Benzylalcohol. Maakte studie van atoom- en moleculairgewicht.
(2) (Tommasso) It. dichter, geb. 1838.
Cannock, staat, Eng. graafschap Stafford,
20,610 inw.
Cannstadt, stad bij Stuttgard en 1904 met
deze verbonden, 26,497 inw. ; badplaats, industrie.
Canon, (Gri.) richtsnoer, voorschrift. Zie
Bijbel en Joden.
Canopus, ster van de le groote in 't schip
Argos.

Can
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Canosa di Paglia, stad, It. prov. Bari, a/d ook gummi, of elastiek, of rubber, of gomOfanto, 24,230 inw. ; wijnbouw.
elastiek ; is een gestolde melksap van verCanossa, owl slot, thans ruine bij Reggio, schillende, in de tropen voorkomende, boomen
bekend door de boetedoening van Hendrik en planten. Komt zeer veel in Belg. Congo
IV voor paus Gregorius VII, 26-28/1 1077. voor en wordt door vele doeleinden gebruikt.
Canovas del Castilo,
(Don Antonio) Gevonden in vele verschillende vormen en
Spaansch staatsman en schrijver, geb. 1828, soorten.
hoofdred. van de „Patria". Was na de revoCapaciteit, inhoud, geschiktheid, beicwaamlutie van 1868 de ziel der beweging der Al- heid.
fonsisten, die ten gevolge had, dat Alfonso
Capadose, (Abraham) Ned. schrijver, 1795j
XII 31/12 1874 den Sp. troon besteeg, waar- 1870 ; schreef o. a. „De hervorming verdena hij weer eenig malen minister werd. Hij digd".
werd 8/8 1897 door den It. Angiolillo doodCapeadore, de persoon in een stierengegeschoten.
vecht, die den stier tergt met een rooden
Cantabrisch gebergte,
gebergte aan de mantel.
kust van N. Spanje.
Cape Colony, Eng. naam voor Kaap-koCantal, Fransch dep., 5740 K.M 2 ., 228,690 lonie.
inw. ; waarin de berggroep „Plomp du C."
Capefigue,
(Jean Baptiste Honore Ray(1858 M. hoog). Hoofdst. Aurillac.
mont) Fransch geschiedschrijver, 1802/72.
Cantate,
uitgebreid zangstuk voor koor
Capella, (Lat.) holte of nis waarin werd
met begeleiding van instrumentale muziek. gezongen ; (thans) zang a C., zang zonder
Canterbury, hoofdst. van het Eng. graaf- muziekbegeleiding.
schap Kent, a/d Stour, 23,062 inw. ; zetel
Capelle,
gem., N.-Brab. bij 's-Hertogenvan iden aartsbisschop, die den Eng. koning bosch, 2473 inw.
kroont. Handel in granen en wol, badplaats.
(2) aan den IJsel, gem., Z.-Holl., bij RotCanthariden, Spaansche vliegen, blaartrek- terdam, 4846 inw.
Capellen, (Godert Alexander Gerard Philip, baron van der) Ned.- en Indisch staatsman, 1778/1848 ; 1818 gouverneur-generaal
van Ned.-Indie.
(2) (Johan Dirk van der) heer van den
Poll, enz. Ned. staatsman, 1741/84 ; bewerkte
.:A
I
de afschaffing der heerendiensten.
Capes,
(Bernard) Eng. romanschrijver,
geb. 1854, pseud. Bevis Cane, schreef „The
mill of Silence".
mannetje
-wijfj e.
Capet, Fransch vorstenhuis, begon met
CANTITARIDEN.
Hugo C., 987, bleef tot 1328 aan de regeering. (2) Capet-Valois, 1328/1483. (3) Capetkende kevers (Cantharis vesicatoria).
Valois-Orleans, 1498/1515. (4) Capet-AngouCantho, stad in Fr. Indo-China, 137,000 'e rne,
1515/1589. (5) Capet-Bourbon, 1589/
inwoners.
1848. De leden van deze huizen waren echter
Can t ine,
(Fr.) marketensterskraam, ver- niet onafgebroken aan de regeering, verschil
koopplaats voor ververschingen in een ka- lende malen werden zij verjaagd, zelfs eenizerne of kamp.
Canton, stad in Ohio, N.-Amerika, 30,667 genCap-HaItien,
geguillotineerd.
havenstad, republiek Haiti,
inwoners.
(2) (John) Eng. natuur-, wis- en sterren- 19,000
inw.
Capillerei,
(Wilhelm) Oostenrijksch dichkundige, 1718/72 ; vond een electrometer uit. ter en schrijver, geb. 1838, schreef „Bliiten
and Blatten".
(2) (Herma) zijn vrouw, schreef „Jugendtraume".
Capitool,
(Het) de burcht van het oude
Rome.
Capitulatie,
(Fr.) overgeven, terugtrekking, overwonaen verkiaren.
Capituleeren, overgeven, een verdrag sluiten.
Capo,
(It.) begin, hoofd ; da capo, nogCAOUTCHOUC.

maals.

Capon,
(Fr.) valsche speler, bedrieger,
Caoutchouc, (uitgesproken : kaoetsjoe) heet huichelaar.
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Caramel, balletje van gebrande suiker.
Capot, een soort vrouwenhoed.
Carapella, rivier in It., prov. Foggia, 100
Caprice, (Fr.) luim, gril.
Capricorn-Channel, zeestraat aan de 0.- K.M. lang.
Caravaca, stad, Sp. prov. Murcia, 15,804
trust van Queensland, Australia.
Caprinezuur, een sterk riekend, vluchtig inw.
Carballo,
vetzuur, komt voor in boter en andere vetbadplaats, Sp. prov. Corufta,
ten, clod' vooral kokosolie. Ook in oude 13,554 inw.
kaas.
Carbol, verkorting van Carbolzuur.
Caprivi de Caprara de Montecucculi,
Carbolineum, of Carboline, een zware dikke
(George Leo, graaf van), Pruisisch generaal olie nit koolteer met aanzienlijk koolstofgeen staatsman, 1831/99. 20/3 1890 opvolger halte, gebruikt als bederfwerend middel van
van Bismarck, rijkskanselier, met de op- hout.
dracht het regime van Bismarck te verzachCarbolwater, (aqua carbolisata) een 3 %
ten ; 1891 tot graaf verheven. Trad 26/10 oplossing van carboizuur in water ; ontsmet1894 af.
tingsstof, doch niet voor open wonden.
Capsicum annum,
gewoonlijk Sp. peper
Carbolzuur, (carbol) een sterk-riekende,
genoemd, een eenjarige plant, oorspronkelijk
nit 0.-en W.-India, doch naar Europa over-

vluchtige stof uit steenkoolteer, zeer vergiftig, is bederfwerend en vermengd met water een antiseptisch middel. Meer gebruikt
voor instrumenten dan wonden.
Carbonari,
politieke vereeniging in It.
ongev. 1820 gesticht.
Carbonaten, koolzure zouten. (2) zwarte

soort diamanten.
Carbondale, stad Pennsylvania, N.-Amerika, 13,536 inw.
Carboniden, koolstofverbindingen.
Carboniet,
een springstof, bestaande uit
kiezelzuur, natronbenzol en salpeter.
Carbonium, koolstof.
CA PS1CUM AN\ Mill.
silicium-carbid, een zeer
Carborundum,
gcbracht. Heeft witte bloemen en roode, harde stof gebruikt bij het slijpen van graniet, wordt verkregen door samensmelting
large vrucht- en.
Capsules,
omhulsel, afsluitdoppen van van sand met cokes in een electrische oven
flesschen ; ook een door een, meestal van ge- waarin een hitte van 3000 gr. C. wordt ontlatine, orngeven cylindertje, slechtsmakend wikkeld.
Carcar, stad op 't ciland Cebu, Philippijmedicament (wonderolie).
Captie, (Lat.) drukte, beweging, bedrei- nen, 26,000 inw.
Carcassone, stad, Fr. dep. Aude, 30,729
ging ; captie maken, drukte of aanmerkingen
maken.
inw. ; handel, industrie, visscherij, vestingen.
Capua, stad, it. prov. Caserta, 14,114 inw. ;
Cardaansche ring, een toestel, uitgevonden
voorheen een machtige stad, hoof dst. van door Cardanus, bestaande uit eenige in elkCapanie.
ander passende ringen, die aan elkander
Capuchon, (Fr.) kap, monnikskap, soms verbonden zijn, zoodat de buitenste een anmet mantel.
dere richting oind•aaien kan, clan de andeCarabicci, aardtorren.
Carabobo, staat in Venezuela, Z.-Amerika,
oppervl. 7738 KM2 , 210,665 inw.; N.lijk deal
bergachtig; doch vruchtbaar. Hoofdbedrijven
landbouw en veeteelt ; prod. : cacao, koffie,
suiker. Hoofdst. Valentia ; maakte zich in
1814 vaa Spanje vrij.
Caracas, hoofdst. van de Ver. Staten van
CARDAANSCHE RING.
Venezuela, zetel der regeering, en hoofdst.
van het bondsdistrikt, (1894) 72,429 inw. ;
uitvoerhandel der landsprod. : cacao, koffie, ren, terwiil de anderen evenzoo verschillen.
tabak. De stad werd 1567 gesticht, werd Dit instrument gebruikt men op schepen
reeds eenige malen belegerd, in 1595 door om er voorwe•pen in te hangen, lampen enz.,
Env,. -verbrand. Herhaalde malen in opstand. maar hoofdzakelijk voor kompas en chronoCarambole, term bij het biljardspel, wan- meter, zoodat deze altijd waterpas hangen,
neer de bal waarmede men speelt, meer dan welke zijde het schip ook overhelt.
Cardanus, (Hieronymus) It. wis- en ge1 bal raakt.
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neeskundige en phil., 1501/76, uitvinder van
Carlisten, de partij in Spanje, die don Carden Cardaanschen ring.
los op den troon wenschte geplaatst te
Cardenus, havenstad op Cuba, 21,940 in- zien.
woners.
Carlos, (zie ook Karel) naam van een aanCardiff,
(Caertaff) hoofdst. van 't Eng. tal koningen.
graafschap Glamorgan, Z.-Wales, 164,420
(1) Don C., infant van Spanje, zoon van
inw. steenkool uitvoer. Is gelegen aan de Filips II van Sp., 1545/1568 ; werd door zijn
Tail.
wader op geheel onbekende en onoptelossen
Cardigan, graafschap in Z.-Wales, 1813 gronden gevangen genomen, en stierf 24/7
KM2 , 62,630 inw., met hoofdstad met dien ill de gevangenis, zooals men, in de daarnaam, 3447 inw.
over gemaakte drama's zegt, krankzinCardinaal, leden van het geestelijke college nig.
(2) Don C. Maria Josef, Isidoro van Bourvan den pans, bekleed met het gezag van
bisschop, maar zij kunnen hun dienst door bon) 2e zoon van Karel IV van Sp., 1788/
priestess laten waarnemen en zijn boven 1855, werd met zijn broader door Napoleon
van den Spaanschen troon vervallen verckzen gesteld.
(2) (Jacob) Ned. wiskundige, geb. 1848. klaard. Voerde later een langen strijd met
zijn broader om den troon, terwijl hij een
Prof. te Delft.
Cardinale punt (het), het hoofdpunt, het burgeroorlog verwekte, waarbij de partij der
onderwerp, het punt hetwelk het beginsel Carlisten ontstaan is, moest alles echter opnaar Frankgavel en trok incognito
vertegenwoordigt.
(2) C. punten, de hoofdpunten, de vier rijk.
(3) Don C. Louis Fernando van Bourbon,
windstreken, N. 0. Z. W.
Cardinal van Widden, (George) Duitsch prins van Austrie, 1818/61, zoon van borongenoemde, liet zich tot koning van Spanje
schrijver van militaire werken, geb. 1841.
Carey, (.Henry) Eng. dichter, 1693/1743; uitroepen, word gevangen genomen en beloofvan zijn
aanspraken te
maker van het Eng. lied „God save the de a_f stand
doen.
king" (riueen).
(4) Don C. de los Dolores Juan Isidore
(2) (Henry Charles) Amerik. schrijver,
(met nog; 8 narnen) her tog van Madrid, Sp.
1793/1879.
kroonpretendent, 1848/1909 ; verwekte vele
Careziando, vieiend, streelend.
Cargadoor, scheepsbevrachter, scheepsma- opstanden en '73/76 groote revolution, bedankte voor zijn aanspraken. in 1902 ; maakte
kelaar.
Cargalijst, lijst van de met een schip me- reizen door Amerika en India. (5) Zijn zoon
Jacob, (Jayne) thans kroon-pretendent, geb.
degekomen goederen.
Caricatuta, een teekening of prent, die het 1870, huzarenofficier in Rusl. ; streed 1900
Oost-Azie tegen
1904 in
cep of ander niet juist, maar belachelijk voor- in China,
qelt of met ecn vooropgestelde bedoeling iets Japan.
Carlow, IerF.,.ch graafschap, prov. Leinwcergeeft, dat in 't oog loopt.
Carihuairazo, vulkaan op Ecuador, 5106 M. ster.
Carlyle, (Thomas) Schotsch schrijver en
hoog.
phil., 1795/1881; schreef o. a. „De Fransche
Carillon, (Fr.) klokkenspel.
Carini, stad op Sicilia, prov. Palermo, It., revolutie".
een revolutionair lied, ontCarmagnole,
13,887 inw.
Carinus, (Marcus Aurelius) zoon van kei- stond ongev. 1792, na het gevangen zetten
zer Cams, caesar van de W.'lijke Rom. van Lodewijk XVI in Frankrijk. E'en dansprov., streed met geluk tegen Diocletianus, lied, werd gezongen bij de bloedige execu/mulr word door den man van een door hem tion.
Carmarthen, 't grootste Eng. graafschap
verleide vrouw vermoord, ongev. 3e eeuw
in Wales, 2405 KM 2 , 135,325 inw., land- en
lie Clir.
Caritas, (Lat.) liefde, medelijden, weldadig- mijnbouw, veeteelt.
(Lat.) gedicht, gelegenheidsgeCarmen,
heid.
dicht.
Carkas, geraamte,
(2) welbekende opera van Meilhac en HaleCarlini, (Francesco) It. sterrenkundige,
vy, muziek van Bizet. Carmen een gevoel1783/1862.
stad, Eng. graafschap Cumber- looze coquette.
Carmen Sylva, pseud .van koningin Elizaland, 39,179 inw. ; ajd Eden ; werd eenige
beth van Rumenie, zie Elisabeth.
malen ingenomen en verwoest.
stad, Spaansche prov. Sevilla,
Carmena,
(2) Eng. graventitel voor het huis Howard.
(3)
(Charles Howard) Eng. staatsman, 17,459 inw.
Carmouche, (Pierre Francois Adolphe) Fr.
(4) (George William Fred. H.)
1748/1825.
dichter (vaudevillist), 1797/1868.
geb. 1843, tegenw. drager van dien titel.
Encyclopaedie 10.
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Carnac, gem. in Fr. dep. Morbihan, beCarnot, (Joseph Francois Claude) Fr. jukend om de 8 a 900 graniet obelisken.
rist, 1752/1835, nam deel aan de Fr. revolutie.
I
(2) (Lazare Nicolas Marguerite) bijgenaamd : de Groote C. Fr. staatsman en ge-

L. N. Isl. CARNOT.

neraal, 1753/1823, broader van den vorige ;
nam deel aan de Fr. revolutie, maar moest
naar Duitschland vluchten.
(3) (Lazare Hippolyte) Fr. staatsman,
1801/88 ; 2e zoon van den vorige. Nam deel
aan de Juli-revolutie van 1848, weigerde als

minister van onderwijs den eed aan het keizerrijk ; 1875 senateur.
(4) (Marie Francois Sadi) Fr. staatsman,

Carnage (Fr.) bloedbad.
geb. 1837, zoon van den vorige, 1880 on 86
Carnarvon, N.-W.lijk graafschap van Wales, 1495 KM2 , 126,835 inw., land- en mijnbouw, industrie. Hoofdst. C., 9408 inw.
(2) (Henry Howard Molyneux Herbert Carl
van) 4e graaf van C., 1831/90, conservatief
Eng. staatsman, onderkoning van Ierland.
Carneval, de week vooraf gaande aan de
groote R.-Lath. vasten, 40 dagen voor Paschen. De laatste drie dagen worden altijd
feestelijk gevierd, vooral in It., Frankrijk
en Duitschland (Rijnland), waar men er een
echt volksfeest van maa . kt en vermomd door
straten en danszalen loopt. Men wil zich
dan als 't ware schadeloos stellen voor de
komende ontberingen. Dit feest is echter niet
oorspronkelijk maar dateert waarschijnlijk al van de Heidensche Lentefeesten
of uit de Joelfeesten der N.lijke volkeren.
Carnegie, (Andrew) Amerik. industrieel en
philantroop, geb. 1837 in Schotland, vestigde zich in Amerika, waar hij zich langs allerlei industrieele wegen, een reusachtig vermogen wist to verworven. 1899 trok hij zich
uit zijn zaken terug. Heeft thans een algemeene bekendheid verworven door zijn groote
giften aan scholen en bibliotheken en tot het
oprichten en instandhouden van een vredespaleis to 's-Gravenhage. Hij schreef ook
eenige werken over soc. toestanden, o.a. „De
triumf der Democratie", „De wereld rond".

F. SADI CARNOT

minister, 1887, 4e president van de Fr. republiek, ward 24/6 1894 door den It. Caserio to
Lyon vermoord.
Caro, (Elme Marie) Fr. phil. en spiritist,
1826/87.
(2) Mevr. C., geboren Pauline Cassin, echtgenoote van bovenstaande, Fr. romanschrijfster, geb. 1835.
Carogne, lastige vrouw, oude feeks, heks ;
(ook) slot.
Carol, (Jean) (pseud. van Gabriel Laffaille) Fr. schrijver en reiziger, geb. 1848.

Carolath, (Emil, worst van) Duitsch dichter, geb. 1852.
Carole, in de middeleeuwen een rondedans,
enz.
thans in Eng. geestelijke jubelliederen (CaCarneri, (Bartholomgus von) Oostenr. rols).
schrijver, phil. en staatsman, geb. 1821.
Carolina, naam van twee staten van de
Carnivoor, (Lat.) vleescheter, vleesch- Ver. Staten van N.-Amerika, Noord- on Z.-

etend.

(zie aid.)
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(2)
Amelia C. Elisabeth van Brunswijk- zelf geguillotineerd wegens nuttelooze wreedWolfenbiittel, koningin van Eng., 1768/1821 ; heid.
werd ten onrechte van overspel en kinder(Fr.) renbaan, loopbaan, goede
Carriere,
moord beschuldigd en verbannen.
vooruitzichten.
(3)
Mathilda C., koningin van Denem.,
(2) (Moritz) Duitsch phil. en schrijver,
1751/75 ; gehuwd met George III, voor wien 1817/95.
zij met Struensee regeerde. Werd betrokken
Carrington,
(Richard Christophel) Eng.
bij de daden van den laatste en gevangen ge- sterrenkundige, 1826/75 ; schreef een sterrennomen en verbannen.
catalogus.
Caroline-eilanden, een eilandengroep in den
Carrion, rivier in Spanje, 180 KM. lang.
Gr. Oceaan, N.lijk van Nieuw-Guinea, opperCarroll, een lange rij couties in Amerika.
vlakte 1450 K.M. 2 , 40,000 inw. Werden 1525
Carroussel, ridderspel uit de Middeleeuwen,
door den Portugees Diego da Rocha ontdekt, ter vervanging van het tournooi, thans
1686 door den Sp. admiraal Francesco La- draaimolen of mallemolen.
zeano, ter eere van koningin Carolina, alzoo
Cartagena,
haven- en vestingstad, Sp.
genoemd. Paus Leo XIII moest omtrent het prov. Murcia, 103,373 inw., handel en glasgeschil tusschen Duitschl. en Spanje industrie. Deze stad werd 242 voor Clan reeds
spraak doers en wees de eilanden 1885 aan gesticht, heette Carthago Nova, werd eenige
Spanje toe. 12/9 1899 kwamen zij toch aan malen ingenomen en verwoest, 1873 in op-

Duitschland door aankoop. stand.

Carte, (Fr.) kaart
Caroni, zijrivier van den Orinoco, Venecarte-postale, brief
kaart.
zuela, 850 K.M. lang.
Cartesius, zie Descartes.
Carp, (Petrache) Rumeensch staatsman,
geb. 1837, was reeds eenige malen minister.
Carthage, bij de hewoners zelf Kartha-HaCarpentaria-golf,
zeeboezem aan de N.- datha (de nieuwe stad), beroemde stad der
kust van Australia, genaamd naar P. de Car- oudheid, lag aan de N.kust van Afrika, onpentier.
geveer waar thans Tunis gebouwd is. Deze
Carpenter, (William Benjamin) Eng. na- stad werd volgens de sage door Dido, honing
tuurkundige, 1813/85. Behead door zijn diep- der Phoeniciers, 9e eeuw voor Chr. gesticht
zee onderzoek. en had later 700,000 inw., een uitgebreiden
(2) (Mary) Eng. philantropiste en schrijf- handel en overal kolonien. De Gri. versloezuster van den bovengenoemde, gen de Carthagers 480 voor Chr. Zij werden
ster,
1807/77. door de Rom. geheel ten onder gebracht, en
Carpentier, (Pieter de) 5e gouverneur-ge- de stad verwoest. Door Caesar werd de stad
neraal van Ned.-Indio 1588/1659. 1622 in weer opgebouwd, 44 voor Chr. en 439 werd zij
plaats van J. P. Coen benoemd. de hoofdst. van het Vaiidalenrijk ; 697 door
Carptor, (Lat.) bij de Rom. de slaaf, die de Arabieren geheel verwoest.
Cartier, (Jacques) Fransch zeevaarder,
aan tafel voorsnijder was.
Carpzov, orthodox theologengeslacht in 1491/1557, ontdekker van de kust van LabraDuitschland, bekendste is Benedikt C., kerk- dor, bezette 1536/41 Canada.
Cartouche, een beruchte dievenbende-aan.rechter te Leipzig, doze zou 20,000 doodvonnissen in heksenprocessen hebben uitgespro- voerder te Parijs, 1721 ter dood gebracht.
ken, 1595/1666.
(2) naam voor een patroonhuls.
Carr a, (Jean Louis) Fransch staatsman,
Cartwright, (Edmund) Eng. werktuigkun1742/93.
Verdediger der Girondijnen, werd dige, 1743/1823 ; vond een nieuwe machinale
met eenige van hen geguillotineerd. weefstoel uit.
Carupano, havenstad, Venezuela, staat
Carrara, stad, It. prov. Mossa-e-C., 42,097
Bermudez, 12,389 inw.
inw.

Carus, (Marcus Aurelius) tegenkeizer van
Carte, (Michel) Fr. tooneeldichter, 1819/72,
Carrel, (Nicolas Armand) Fr. staatsman en Probus, reeds op leeftijd, 282, keizer der Rom.
publicist, 1800/36, richtte met Thiers en Mig- Overwon de Quaden en Jasygen en ondernet het blad „National" op, stierf in een wierp Mesopotamie, stierf op een tocht naar
duel. Perzie, 25/12 283 door dat de bliksem in zijn
Carrera, (Valentino) It. tooneelschrijver uit tent insloeg. Zijn zoon volgde hem als CaeTurijn, geb. 1834.
sar op.
(Quintino) It. tooneelschrijver, geb.
(2)
(2) (Julius Victor) Duitsch zooloog en ana1842, brooder van bovengenoemde.
tomist, 1823/1903. Prof. te Leipzig.
Carrier, (Jean Baptiste) Fr. staatsman en
Casablanca, (Dar el Beida) stad en haven
revolutionair, 1756/94, berucht door het ver- in Marokko, prov. Schauija, ongev. 40,000
drinkers in de Loire van honderden tegen- inw. Handel ; 1907 bloedbad onder de vreemstanders der republiek, rug aan rug gebon- delingen aangericht en gevolgd door het boratlen ; later vijand van Robespierre en 16/12 bardement van de Fr. oorlopschepen.
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Casale Monferrato, stad, It. prov. Alessandria, aan den Po, 31,370 inw.
Casalmaggiore, stad, It. prov. Cremona,
a/d Po gelegen, 16,407 inw.
rivier, W.-Afrika, tusschen
Casamance,
Gamble en Fort-Guinea.
Cassanare, vroeger territorium der repo.bliek Columbia, Z.-Amerika.
Cascara-sagrada, schors van Rhamnus
Purshiana, uit Californie, meer bekend onder den naam van Rhamnus-bast, getrokken
op water, geeft dit een goed laxeermiddel.
Case, (Jules Richard) Fr. roman- en tooneelschrijver, geb. 1856.
CaseIne, kaa
sstof, een eiwitachtige stof in
de melk van alle zoogdieren aanwezig.
CaseIli, (Giovanni) It. geestelijke, 1815/91,
wijdde zich aan de studie over electriciteit
en magnetisme. Nerd wegens staatkundige
bemoeiing nit Parma verbannen. Geholpen
door zijn broeder, vond hij een telegraaf uit,
welke het handschrift joist weergeeft. Thans
veel verbeterci.
Casombroot, (Jan de) Ned. edele, geheimschrijver van den graaf van Egmond. Was
voor vrijheid van godsdienst, verzette zich
tegen den beeldenstorm en werd op bevel van
Alva 1568 onthoofd.
Caserta, It. prov., 5990 K.M. 2 , 805,345
inw. Met hoofdst., met dien naam, 33,373
inw.
Cash, (Eng.) kas, baar geld.
Casimi
(Jean Paul Pierre) Fransch
r

Cas

301, in den slag bij Ipsus en stelde zijn broeder toen over Cilicie. Hij liet Thebe herbouwen.
Cassatie, vernietiging, uitdelging, ontzetting.
(2) Hof van C., een hooger gerechtshof,
hetwelk een uitspraak van een lager te niet
kan doen.
Cassel, regeeringsdistr. in de Pruisische
prov. Hessen-Nassau, 10,078 K.M. 2 , 955,233
inw. Met hoofdst. met dien naam, aan de
Fulda, 106,034 inw., ijzer-industrie, 1807/13
hoofdst. van het koninkrijk Westfalen, tot
1866 residentie van de keurvorsten van
Hessen.
Cassia, een geslacht van planten, van de
fain. der Vlinderbloernigen ; omvat kruiden,
heesters en boomen met enkelvoudige of ge-

CASSIA Acurwou

vinde bladen en tot aren vereenigde bloemen.
Vele zijn gcneeskraebtig, eenige sierplanten,
0. a. C. acutifolia, levert de sennebladeren,
een laxeermiddel.
Cassini, (Giovanni Domenico) It. sterrenkundige, 1625/1712, prof. te Bologna. Deed
vele ontdekkingen. (2) (Jacques) zoon van

den vorige, 1677/1756, directeur van de stervenweeht te Parijs. Voltooide de graadmetin-

CASIMIR PEIZIE11.

staatsman, 1847/1907, 1894/95 president van
Frankrijk.
Casino, (It.) societeits-, gezelschaps- of
clubgebouw.
Caspari, (Otto) Duitsch phil. en schrijver,
geb. 1841, prof. te Heidelberg.
Cassa, (It.) kas, baar geld, goudgeld.
Cassander, honing van Macedonia, oudste
zoon van Antipater, 355/297 voor Chr. ; wist
door sluipmoord en verread in 't bezit te
komen van Macedonia, ongev. 311 voor Chr.

gen, Duinkerken-CaniL,You, door 7iin vader
begonnen. (3) C. de Thury (Cesar Francois)
zoon van den vorige, 1714/1784, directeur
van de sterrenwacht te Parijs. Begon de trigonometrische metingen van Frankrijk. (4)
(Jean Dominique, groat van) coon van den
vorige, 1748/1845, directeur van do sterrenwaeht to Parijs. Voltooide den Atlas door zijn
vader begonnen.
Cassino, stad, It. prov. Caserta, 13,473
inw. ; voorheen San Germano. Hierbij Monte
C., de oudste en beroemdste Benedictijnsche

abdij, (532/1866) met grootste bibliotheek en
archief.
Cassiodorius, (Magnus Aurelius) Horn. geleerde en staatsman, ongev. 460/560, bekleedde eenige gewichtige betrekkingen en trok
zich later in eon klooster (Vivarese) terug,
Hij mocht zich door eenige tractaten verbon- wear hij zich aan het schrijven en overschrijden Been koning noemen, mem hoorde ven van wetenschappelijke werken wijdde,
gaarne dien naam. Verbond zich met eenige hij stierf op hoogen leeftijd.
veldheeren tegen Antigonus en versloeg deze
Cassiopea, in de mythologic echtgenoote
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van Cepheus in Ethiopie, moeder van Andromeda, was een zeer schoon meisje, welke voor
een groot zeemonster werd geworpen. Perseus redde Naar.
(2) Een sterrenbeeld aan den noordelijken
hemel, heeft 5 sterren van de 3e grootte.
Cassius, (Gajus C. Longinus) een der moordenaars van Caesar, vriend van Brutus, verbonden streden zij tegen. Antonius, Octavius
en Lepides (de driemanschap) en hoewel zij
overwonnen, liet C. zich door een vrijgelaten
slaaf doodsteken, ongev. 42 voor Chr.
(2) C. Parmus, een der medemoordenaars
van Caesar, werd op bevel van Octavianus
gedood.
(3) (Gajus C. Longinus) uitstekend rechtsgeleerde, bestuurde Syrie (50 na Chr.), werd
door Nero verbannen, doch door Vespasianus
teruggeroepen. Stichtte eon eigen school.
Castagnetten,
(Sp. castanuelas) kleine
houtjes in den vorm van halve notendoppen,

CASTAGNETTEN.
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Castilie, landschap in 't midden van Spanje,
de kern der Sp. monarchie, is verdeeld in
Oud-C., 104,229 K.M. 2 , 2,738,000 inw., en
Nieuw-C., 72,160 K.M. 2 , 1,853,350 inw. te
zamen 11 prov. Beide deelen worden door
het Castiliaansche gebergte (2661 M. hoog)
gescheiden. Het land was voorheen een zelfstandig rijk, Ferdinand I, een graaf uit
Oud-C., veroverde do landen en noemde het
Castilie, daar er zoovele kasteelen gebouwd
waren. Na zijn dood werd het land gedeeld,
maar 1072/1109 word het weer vereenigd onder Alfonso IV, welke het tot aan de Z.-kust
uitbreidde. Door het huwelijk van Isabella,
zuster N, an Hendrik IV, 1469 met Aragon
(den Katholieke), ontstond het koninkrijk
Spanje.
Castle, (Eng.) kasteel, slot.
stad, Eng. graafschap York,
Castleford,
afd Aire, 14,143 inw.
Castoor, beverhaar. Castorehoed, zachte,
slappe hoed.
Castor en Pollux, een tweeling, zonen van
Zeus en Leda uit de Gri. mythologie, wilden
liever de onsterfelijkheid missen dan gescheiden van elkander to leven.
Castoreum, bevergeil (zie ald.), een geneesmiddel.
Castorolie, Iticinusolie, wonderolie.
Castraat, ontmande, besnedene.
Castratie, ontmanning, besnijding.
Castres, stad, Fransche dep. Tarn, 27,308
inw.
Castricum, gem. in N.-Holl., bij Alkmaar,
2486 inw. ; word reeds in de 10e eeuw genoemd, 1573 door de Sp. geplunderd, 1799
slag tusschen Fr.-Bataven en Eng.-Russ.
Castro, (Capriano) Venezuelaansch staatsman, gob. 12/10 1858, 1899 dictator, 1901
president. Ging einde 1908 naar Berlijn om
geopereerd te worden en werd in dien tijd
afgezet, waarmede tevens het conflict eindigde tusschen Ned. en Venezuela.
(2) (Eugenio) Portugeesch dichter, geb.
1869.
Castro del Rio, stad in Z'lijke Sp. prov.
Cordoba, 11,689 inw.
Castro Giovanni, stad op Sicilie, It. prov.
Caltanissetta, 25,826 inw., zwavelmijnen.

welke men als klappers gebruikt om bij het
dansen in Sp. en It. de maat te slaan.
Castaldi, (Pamfilo) 1398/1470, de uitvinder
der boekdrukkunst met losse lettertypen,
volgens de It. Hoofd van een school te Lombardije.
Castelar, (Emilio) Sp. staatsman en schrijver, 1832/99. Prof. in de geschiedenis te Madrid, oprichter van het blad „Democrasia",
werd 1866 ter dood veroordeeld, vluchtte echter naar Parijs. Stond echter weer vooraan
in de September-revolutie en hielp de Sp.
republiek stichten ; was 9/9 1873-2/1 '74 dictator (minister-president). Streed vruchteloos
voor de vastlegging der vrijheid van godsdienst. Hij was medewerker van Sp. en Z.Amerilmansche bladen.
Casteifranco-Veneto, stad, It. prov. Treviso, 12,551 inw.
Castellamare del Colvo, havenstad op Siciprov. Trapani, 20,665 inw.
Castellamare di Stabia, It. stad, prov. Napels, aan de Golf van Napels, met haven en
scheepswerven, 32,841 inw.
Castellon de la Plana,
hoofdst., 31,272
inw., van de Sp. prov. Castellon, 6465 K.M. 2 ,
310,828 inw.; wild bergland ; prod.: wijn en
olijfolie ; handel.
Castelvetrano,
stad op SiciliC, It. prov.
Trapani, 24,510 inw. ; mine van Selinunt.
Casti,
(Giambattista) It. operadichter,
1721/1803.
CASITARIS.
Castilha, (Ramon) Peruaansch staatsman,
Casuaris,
1797/1867, streed mede in den bevrijdingseen geslacht van loopvogels,
oorlog, schafte de slavernij af.
meest nit Australia, fam. der Struisvogels.
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Catawba of Croote C., rivier in N.-Amer.
Hebben sterke pooten, geen vleugels en op
Cate, (Gerardus ten) Ned. godgeleerde,
haren gelijkende veeren. Er zijn 9 soorten.
Castro Urdiales, stad, Sp. prov. Santander, 1699/1749 ; prof. in de phil. te Lingen, Deventer en Harderwijk.
13,068 inw.
(2) (Steven Blaupot ten) Ned. geschiedCastua, stad in Istria, 17,968 inw.
schrijver, 1805/84 ; schrecf verschillende geCasus, naamvallen ; geval, voorval.
Catalogus, (Gri.) lijst, register van allerlei schiedenissen der doopsgezinden.
(3) (Steven Hermanus ten) Ned. schrijver,
voorwerpen, meest bekend van boeken.
Catalonid, voormalig vorstendom in het geb. 1831 ; schreef eenige Ned. geschiedenisN.O.'lijk deel van het Pyreneesche schier- boeken.
Catechisatie, vragen-onderwijs, godsdiensteiland, heeft 4 prov., 32,196 K.M. 2 , 1,942,245
inw. ; ligt aan den Ebro en de Middell. Zee. onderwijs door vraagstukken uit den bijbel te
Zeer vruchtbaar, kunstmatige besproeiing, behandelen.
Catechismus, vragenboek, vragen en antbergachtig, landbouw, veeteelt, mijnen en
handel. 1137 werd het landschap met Aragon woorden.
Catheder, leer- of preekstoel, redenaarsgevereenigd, en daarna herhaaldelijk weer gestoelte.
scheiden, 1469 deel van Spanje.
Catharina of Catherina, zie Katherina.
Catamarca, N.W.'lijke Argentijnsche prov.,
Catheter, een geneeskundig instrument,
90,644 K.M. 2 , 118,000 inw., landbouw en veebuisvormig, tot invoering in lichaamsdeelen.
teelt. Hoofdstad met dien naam, 7500 inw.
Cathrein, (Victor) Kath. moraal en rechtsCatanduanes, eiland der Philippijnen, 1749
phil., prof. te Blijenbeck, geb. 1845 ; Jezuiet,
K.M. 2 , 39,633 inw.
schreef over Darwinisme, gelooven en weten,
Catania, It. prov. op Sicilia, 4984
705,412 inw. ; bergachtig met Etna (3313 M.). sociaal-politiek en moraalphil., en vele andere
Landbouw ; prod. : zuidvrucliten, wijn. Hoof d- onderwerpen.
stad met dien naam, 149,295 inw., aan den
Catilina, (Lucius Sergius) Rom. samenEtna gelegen. Deze stad, die reeds eenige zweerder, geb. 108 v. Chr., berucht om zijn
malen verwoest werd door de uitbarstingen wreedheid en trouweloosheid. Hij vermoordde
van den Etna, werd reeds 729 voor Chr. ge- zijn vrouw en zoon, trachtte door een samenbouwd ; is een voorname handelsplaats. zwering met Paetus en Sulla, het consulaat
Catanzaro, Onder-It. prov., 5975 K.M. 2 , te veroveren, doch door de waakzaamheid
498,791 inw. ; wijn, zijde, vruchten, marmer. van Cicero werd dit verijdeld en 62 v. Chr.
Hoofdst. met dien naam, 32,005 inw. viel C. in den slag bij Pistoria.
Catapult, een werp- of schietwerktuig der Cato, (Marcus Porcius) de oudste, Rom.
ouden. Bestond hoofdzakelijk uit een grooten redenaar, 234/149 v. Chr. ; onderwierp Spanje,
balk, dwars over een kleineren gelegen als een overwon 191 de Cyriers, werd 184 censor te
balans, deze werd aan een einde zwaar belast, Rome. Hij bestreed de weelde en kuiperijen
aan de andere zijde kwam het voorwerp van enkelen, en was een onverzoenlijk vijand
waarmede geschoten werd, b.v. een steen of der Carthagers, hij begon zijn rede in den
senaat ook altijd : „ceterum censeo Carthaginem esse delendam", (ik ben van meening,
Carthago moet verwoest worden). Hij schreef
over de stichting der stad en over landbouw,
het grootste deel is echter verloren gegaan.
(2) (Marcus Porcius) de jongere, kleinzoon van den voorgaande, 95/46 voor Chr.,
was evenals den vorige een steunpilaar der
republiek, fel tegenstander van Caesar en
CATAPULT.

balk. Liet men nu die zware belasting los,
clan werd het andere voorwerp weggeslingerd. Hiermede wierp men een balk van 4 M.
Lang, 1500 passen ver. Thans een speelschietwerktuig der jongens.
Catarr of Catarrhe, acute of chronische

ontsteking der slijmvliezen.
Catastrophe, (Gri.) ongelukkige wending
van een zaak, ramp, ongeluk, ontknooping,
waar niemand op verdacht was.

Pompejus. Sloot zich echter bij den laatste
aan tegen den eerste, gaf na de overwinning
van Caesar al zijn vrienden gelegenheid te
vluchten en stiet zich zelf een zwaard in het
hart.
Catroptrica, (Gri.) leer der terugkaatsing
van het licht.
Catorce, stad in Mexicaanschen staat San
Luis Petosi, 17,880 inw., zilvermijnen.
Cats, (Jacob) dikwijls betiteld als vader C.,
Ned. dichter en staatsman, geb. 1041 1577
te Brouwershaven, was eenigen tijd raadpensionaris van Holl. en W.-Friesl. Hij is
een der meest populaire dichters van Ned.,
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vooral in de 17e en 18e eeuw. Hij stierf op
zijn buitengoed Zorgvlied te Den Haag, 12/9
1660. Zijn werken werden later in allerlei

J. CAT.

vormen uitgegeven, en vormden een langen
tijd, naast den bijbel, het belangrijkste boek.
Catulles, (Gajus Valerius) beroemd Rom.
lyrisch dichter, 87/54 v. Chr.
Cauca, (Rio) linker zijrivier van de Magdelena-rivier, Z.-Amerika, republ. Columbia,
1090 K.M. lang.
(2) dep. in Columbia, 166,800 K.M. 2 ,
630,000 inw.
Caucasie, zie Kaukasie.
Cauchy, (Aucnistin Louis), Fr. wiskundigc,
1789/1857 ; zijn complete werken omvatten
26 dln.
Caudijnsche juk, vernedering, schande,
naam ontleend aan de stad Caudium (zie ald).
Caudium, voorheen een stad in het land
der Samnieten, waar de Rom. 321 voor Chr.
zich moesten overgeven. Bij den uittocht gingen de soldaten ongewapend door een poort
(juk) van lansen ; heet thans Montesarchio.
Caura,
zijrivier van den Orinoco, Venezuela.
Cause, (Fr.) oorzaak, geval.
Causerie, (Fr.) praatje, feestrede.
Cautie, (Lat.) voorzichtigheid, waarborg,
onderpand.
Cautin, rivier in de republiek Chili, mondt
in den Gr. Oceaan. Hierna genoemd, prov.
in Chili, 81000 K.M. 2 , 78,221 inw., hoofdst.
Temuco.
Cava de Tirreni, (La) stad, It. prov. Salerno, 28,700 inw.
Cavado, kustrivier in Portugal, mondt in
den Atl. Oceaan.
Cavaignac, (Jacq. Marie Eugene Godefroy)
Fr. staatsman, 1853/1905 ; was minister van
oorlog, verklaarde overtuigd te zijn van de
schuld van Dreyfus en weigerde revisie van
het proces. Hield ook na de bekentenis van
overste Henry en diens zelfmoord zijn schuld
vol.
Cavalcade, (It.), ruiterstoet of optocht.
Cavalerie, paardenvolk, bereden troepen,
soldaten te paard.

(Fr.) miter, ridder, begeleider
Cavalier,
eener dame.
Cavalieri,
(Lira) beroemde It. zangeres,
geb. 1874.
Cavalleria, ridderschap, eer. C.-Rusticana,
boereneer, geliefde It. opera, tekst van Targioni-Tozetti en Menasci, muziek van Mascagni.
Cavalotti, (Felice Carlo Emanuele) It.
dichter en staatsman, 1842/98, hoofdred. van
„Il Gazettino".
Cavan,
Z.'lijk graafschap in de Iersche
prov. Ulster, 1932 K.M. 2 , 111,679 inw. ;,
hooldst. met dien naam, 2968 inw.
Cavarzere, stad, It. prov. Venetie; 16,388
inw.
Cavour, (graaf Camillo Benso di) It. staatsman, 1809/61 ; arbeidde tot zijn dood voor de
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eenheid van It. Was eenige malen minister.
Caviaar, gezouten kuit, van verschillende
visschen, meest van den steur.
Caxias, It. kolonie in Brazilie, staat Rio
Grande do Sul, 20,000 inw.
Caxton, (William) eerste Eng. boekdrukker, 1422/91 Leerde het in Keulen en Brugge.
Cayambe, (Cerro Blanco), culkaan der 0.Cordilleras, hoogte 5840 M.
Cayapo, indianenstam in Centraal-Brazilie.
Cayenne, eiland aan de kust van Fr.Guyana, 420 K.M. 2 . Voorheen Fr. verbanningsoord ; ondragelijk klimaat. Hoofdstad
met dien naam, aan de riliermonding met
dien naam, 13,491 inw.
Cayennepeper, of Spaansche peper, vruchten van de Capsicum, familie der Solanaceeen, roode vruchtjes, zijn zeer heet en worden bij het inleggen gebruikt.
Caymans-eilanden,
Eng. West-Indische
eilandengroep, meest koraalriffen, te zamen
584 K.M 2 ., alleen Grand Cayman (eiland)
bewoond, 4320 inw.
Ceara, stoat in de Ver. Staten van Brazilie,
104,250 K.M. 2 , 805,687 inw. ; kuststreken
zandgrond, overige gedeelten vruchtbaar en
boschrijk. Hoofdrivier Jaquaribe. Prod. :
marmer en koper. Hoofdst. met dien naam,
35.000 inw.
Ceboruco, vulkaan in Mexico, territorium
Tepic, 2170 NI. hoog.
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Cebu, (Zebu) een der eilanden der Philip- groote landtongen, is bergachtig, doch vruchtpijnen, Visayas-archipel, 4697 K.M. 2 , 504,676 baar. Met de omliggende eilanden, 200,132
inw. Hoofdst. met dien naam, 35,243 inw. ; K.M. 2 , met ongev. 12 mill. inw. ; bevolking :
Alfoeren en Maleiers. Het grootste deel is
haven.
Ceck, (Swatopluk) Tsiechisch dichter, geb. Ned. bezitting, 320,917 K.M. 2 ., 900,000 inw. ;
terwijl het overige deel bestaat uit vele kleine
1846.
Cedar-passage, zeestraat tusschen Suma- staatjes, die alle den eed van trouw aan de
tra en Poeloe-Nasi-Besar.
Ned. regeering afleggen eer zij den troon beCedar-Rapids, stad in Iowa, N.-Amerika, stijgen. Zij zijn echter verder geheel vrij in
aan de Cedar-River, 25,656 inw., industrie, hun bestuur. De grootste handelsplaatseri
handel.
zijn : Makassar, Menado, Kema en Gerantele.
Cederhout, een roode houtsoort, wordt om Zie verder Ned.-Indict.
Celebes-zee, deel van den Ind. Oceaan tuszijn hardheid voor sigarenkistjes en potlooden
gebruikt. Komt van een soort Cedrela odo- schen Borneo en Celebes ; ook wel Soeloezee.
Célèbre, (Fr.) beroemd.
Celebreeren,
(Fr.) feestelijk vieren, verheerlijken.
Celibaat, ongehuwde staat, het celibaat
der R'.-Kath. priesters is door pans Gregorius VII ingevoerd.
Cellebroeders of zuster, een kloosterorde,
die in Antwerpen ontstond ongev. 16e eeuw,
de leden stelden zich ten doel pestlijders to
verzorgen en te begraven.
Cellulair, met cellen ; cellulaire gevangenis,
gevangenis waarin de gevangenen elk in een
cel zitten.
Celluloid, mengsel van collodiumwol, kamfer, pyroxiline en alcohol, door Hyatt to
Newark, 1869, het eerst samengesteld. Hiervan maakt men verschillende voorwerpen,
••••-.:••••
•
o. a. kammen, haarspelden, horlogekasten
enz., voorwerpen die men voorheen van
CEDER.
hoorn, caoutchouc, been en ivoor maakte. Is
rata, groeit in Spanje, Oost- en West-Indict. zeer brandbaar.
het
lignose,
plantencelstof,
Cellulose,
Cederolie, een etherische olie, gehaald uit
cederhout ; wordt voor parfumerie gebruikt. hoofdbestanddeel der planten en van Let
Was voorheen meer in zwang, werd gebruikt voedsel der plantenetende dieren. Het wordt
niet door het maagsap aangedaan, wordt vertot het balsemen van lijken.
Cedille, (Fr.) het haakje onder aan de c (Q) kregen door behandeling van kallilogen en.
om aan te toonen dat zij niet als k maar als alcohol en is slechts op to lossen door kopers moet worden uitgesproken, natuurlijk alleen oxyde-ammoniak en salpeterzuur. Men rekent
in die gevallen, waarbij verschil kan ontstaan. deze stof tot de koolhydraten, hiertoe beCeel of cedul, lijst of bewijs van ontvangst hooren ook zetmeel en suiker. Het is een belangrijke stof voor de textielindustrie en
of overeenkomst, van opgeslagen goederen.
Cefalu, stad, It. prov. Palermo, 14,518 papierfabricatie.
Cellulosedynamiet, een springstof van 75
inw., havenstad op Sicilie.
Ceglie Messapica, stad, It. prov. Lecce, , deelen nitro-glycerine en 25 deelen houtmeel.
16,867 inw.
(Anders) Zweedsch sterrenkunCelsius,
Ceintuur, (Fr.) gordel, ring, lint.
Cel, het eerste samengestelde 'even, eerste dige, geb. 27/11 1701 ; prof. to Upsala. Hij
vorm van het bewerktuigde lichaam, bestaat stelde een schaal voor een thermometer
uit protoplasma en een kern. Beteekent een samen, verdeelde de temperatuur tussch
kleine afgesloten ruimte ; (ook) een ruimte, vries- en kookpunt in 100 deelen ; gest. 25/1
afgesloten van alles, waarin een monnik, non 1744.
Cement, een metselspecie, wordt verkregen
of gevangene leeft.
Celadon, (Fr.) verliefde, smachtend min- door gemalen vulkanisch gesteente of gebrande silicateii. Wordt met water vermengd
naar.
Celaye, stad in Mexico, staat Guanajuato, snel hard.
Cenaculum, (Lat.) eetkarner in kloosters,
21,000 inw.
Celebes, de Oostelijkste der 4 groote Soen- het avondmaal van Jezus.
Cenomanen, een machtige Keltische yolksda-eilanden, in 't N. van de C.-zee. Heeft vier
da.
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stani, in Gallie, 200 voor Chr. door de Rom.
onderworpen.
Censoren, in het oude Rome de machtige
magistraatspersonen, die op alles toezicht
hadden to houden en beoordeelden of verschillende geschriften openbaar mach ten gema akt
worden. Bestaan in het laatste geval in vele
landen nog.
Census, bij de Rom. de aangiften van
naarn, geboorte, woonplaats, huwelijk enz.,
maar hoofdzakelijk van vermogen, om de
daarmede gelijkstaande rechten en plichten
to ontvangen.
Censuur, bij de Rom., het toezicht door de
Censoren uitgeoefend ; thans het toezicht op
boeken en geschriften die verspreid worden
en de beoordeeling die in vele landen voorafgaat. Zelfs in eenige landen het toezicht op
van buiten komende couranten, telegrammen enz.
Cent, (Lat., Fr.) honderd, een muntstuk
waarvan 100 to zamen een standaardwaarde
uitmaken. (Fr. centime).
Centaurus,
volgens de Gri. mythologie,
zoon van Ixion en Nephela (een wolk), .'en
.

CENTAURUS.

wezen half paard met bovenlijf van eon
mensal..
(2) een sterrenbeeld, ten Z. van den
evenaar, bevat 2 sterren van de eerste
grootte, waarvan een, een dubbelster.
Centenaar, (Lat.) 100 bevattend, een gewicht van 100 pond.
Centesimo, het 100ste deel van het It. geldstuk Lire.
Centi, (Lat.) het honderdste deel, voorzetsel bij maten en gewichten.
Centime, (Fr.) het honderdste deel van een
franc, in Frankrijk, Belg. en Zwitsl.
Centimo, het honderste deel van het Sp.
geldstuk peseta.
Cent-Jours, honderd dagen, de tijd van
20/3 tot 28/6 1815, dat Napoleon ontvlucht
was van Elba.
Cento, stad, It. prow. Ferrara, ald Reno,
19,118 inw
Centraal, (Fr.) het middelpunt, dat wat
het middelpunt vormt ; (ook) het hoofdpunt,
het voornaamste punt of gedeelte.
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Centraalprovincien, het hoofdcommissariaat
van Eng.-Indic, bevat 18 Eng. distrikten en
15 inlandsche staatjes, to zamen 113,797 vierkante Eng. mijlen ; hoofdpl. Nagpur.
Centraaispoorweg, of Ned. C. S. Mij., een
spoorwegonderneming in Ned. van Utrecht
uitgaand, thans deel van de Staatsspoorweg Mij.
Centraalzon, het denkbeeld als zoudcn alle
hemellichamen ore e'en centraal punt (zon)
draaien.
Central-Fails, stad in Rhode-Island, N.Amerika, 18,169 inw.
Central-India-Agency, de in politiek met
elkander vereenigde 71 inlandsche stadjes in
Eng.-Indic.
Centralisatie, het samentrekken tot een
punt, het vereenigen van alle macht in handen van bestuur of regeering.
Centrifugaal, middelpuntvliedend, zich van
het middelpunt of bewegen.
Centrifuges, machinerieen, gebruikt bij
suikerfabricatie en boterfabrieken enz., waarbij men gebruik heeft gemaakt van de middelpuntvlieclende kracht.
Centripetaal, middelpuntzoekend.
Centrum, (Lat.) middelpunt. Naam voor
een staatkundige partij in Duitschland, die
het midden houdt tusschen conservatief en
vooruitstrevend.
Cephaiopoda, koppootige weekdieren.
Cepheus, volgens de sage een koning der
Aethiopiers, vader van Andromedae; daar
naar is genoemd een sterrenbeeld aan den
N'lijken hemel, heeft 3 sterren van de 3e
grootte.
Ceram, het grootste Ned.-Indische eiland
der Molukken, residentie Amboina, 17,658
K.M. 2 , 66,858 inw. Wordt door de bergketen
Lemoeroete doorploegd, waarvan het hoogste
punt is Noessa-Heli, 3000 M. hoog overigens
zeer vruchtbaar, veel bossehen en nog Wilde
dieren, veel specerijen. Het land is door twee
golven of baaien verdeeld in Klein en Groot
C., verbonden door de landengte van Taroeno.
Ceram-Laoet, of Ceram-eilanden, een eiladdengroep ten Z.-O. van Ceram, behoorende
tot do residentie Amboine, meest begroeide
kora,alriff en. Ongev. 6000 inw., meerendeels
Maleiers, verbouwen hoofdzakelijk sag3boomen en doen aan vischvangst.
Cerberus, de helhond of het veelkoppige
monster, hetwelk in de onderwereld verblijf
houdt en de geesten belet de hel to verlaten,
heeft 50 koppen, een staart van een draak,
terwijl 100 slangen zijn manen vormen en
zijn adem en speeksel vergiftig is, volgens de
Gri. mythologie.
(2) naam van een sterrenbeeld aan den
N'lijken hemel, tusschen Arend, Lier, Hercules en Slangendrager.
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(Fr.) kring, kringetje, gesloten

gezelschap.

Cerealis, (Quintus Petillius) Rom. generaal, dempte ongeveer 60 na Chr. den opstand
der Batavieren onder Claudius Civilis.
Ceremonie, (Gri.) pliehtpleging, gewoonte,
plechtigheid.
Cerernonieel, volgens de gewoonten, plechtig, met allerlei vormen, met alle voorschriften.
Ceres, bij de Rom. godin van den landbouw
en de voortbrengselen, bij de Gri. Demeter.
Ceresine, een mineraalwas, wordt verkregeri
door ozokeriet met geconcentreerd zwavelzuur te verwarmen. Vervangt was in de
kaarsenfabrieken. Geeft met olie vermengd
kunstvaseline.
Cerignolo, stad, It. prov. Foggia, 34,195
inw. ; 28/4 1503 overwinning van de Sp. over
de Fr.
Cerigo, het Z'lijkste Gri. eiland, 285 K.M 2 .,
13,257 inw. ; voorheen Kythera. Hoofdst.
Kapsali.
Cerium, een zeldzaam metalliek element,
in 1803 gevonden door Klaproth, Hisinger en
Berzelius. Verbonden met verschillende andere
delfstoffen, soortelijk gew. 5,5, is snijdbaar
als loud, oxideert langzaam aan de lucht.
Cerna, Tsjerna, of de Zwarte rivier, r.ijrivier van den Donau, in Hong., 70 KM. lang.
Cerrio Cord°, bergpas in Mexico ; overwinning (1847) der Amerikanen onder Scott op
de Mexicanen.
Cerro de Pasco, stad in Peru, 4352 M.
boven de zee gelegen, 14,000 inw. ; zilvermijnen.
Certivikaat,
(Fr.) een bewijsschrift, getuigschrift.
Cerumem, (Gri.) oorvet, oorsmeer, de gele
stof uit het oor.
Cervantes Saavedra, (Miguel de) een der
beroemdste Spaansche sehrijvers en dichters,
1547/1616 ; deze had een veel bewogen leven.
Hij studeerde in de godgeleerdheid, nam later
dienst bij de Sp.-Napolitaansche troepen,

ontvluchten, werd vrij gekocht. Schrijver van
Don Quichotte of Quixotte en vele tooneelstukken
Cervera-y-Topete, (Don Pascual), Sp. admiraal, 1839/1909 ; was 1892 minister van
marine. Hij voerde bevel bij de campagnes
op de Philippijnen en werd 3/7 1898 door do
Ver. Staten van N.-Am. gevangen genomen.
Cesalpino, (Andreas) It. phil., botanicus
en physioloog, 1519/1603, voorlooper van
Linnaeus.
Cesar, zie Caesar.
Cesari, (Antonio) It. schrijver, 1760/1828.
Cessie, (Lat.) of stand, overdracht van
rechten of bezittingen.
Cesti, (Marc Antonius) It. componist,
1620/69.
Ceterum, (Lat.) het overige, meervoudig
Cetera, afgekort etc. = en het overige, enzoovoort.
Cetina, rivier met waterval (48 M. hoog)
in Dalmatia, stroomt in de Adriatische zee.
Cetinje, hoofdstad en residentie van het
rijkje Montenegro, 4000 inw. Is in een dal
gelegen, omsloten door steile rotsgroepen.
Cette, haven en vestingstad, Fr. dep.
Herault, 33,246 inw., aan de Midd'zee gelegen, badplaats, wijn en mijnbouw, marmer.
Ceuta, Sp. haven en vestingstad in
Marokko, N.kust van Afrika. 13,843 inw.,
prov. Cadix.
Cevennes, gebergte in Z.-Frankrijk, W'lijk
van de Rhone.
Ceylon, eiland in den Indischen Oceaan, bij
de Z'lijke spits van Voor-India, behoort thans
Eng. Oppervl. 65,610 K.M 2 ., 3,576,990 inw. ;
bergachtig, hoogste toppen, Adamspiek, Totapolla 3252 M., Pederutallagalla 2524 M. ;
prod. : delfstoffen (weinig goud) en hout.

WAPEN VAN CEYLON.

Heeft weelderigen tropischen plantengroei,
groote bosschen met wilde dieren en vele aapsoorten. Bewoners zijn meest Singhaleezen.
Hoofdbedrijven: tuin- en mijnbouw,
veeteelt en vischvangst, weinig industrie en
veel handel. Het vomit een Eng. kroonland
met door Eng. aangewezen gouverneur.
rL DE CER VANTES SAAVEDRA.
Spoorweg 500 K.M., telegraaf 2400 K.M.
Hoofdstad Colombo.
werd op zijn rein naar huis door roovers ge543 voor Chr. werd het land door Widjogo,
vangen genomen en was vijf jaar slaaf, waar- een noon van een Indisch vorst ingenornen.
hij hij verschillende pogingen deed om te Met dezen begint een geschiedenis van C.,
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ongev. 500 v. Chr. begonnen, „Mahawansso"
geheeten, welke voortgezet werd en 1758 afgesloten. 1505 kwamen de Portugeezen op het
land, 1602 en 1638 nam Ned. verschillende
streken in bezit en werden de Port. verjaagd, 1795 kwamen de Eng. en bij den vrede
van Amiens (1802) kwam het land aan Engeland.
Chaam, gem. in N.-Brab., bij Breda, 1461
inw.
Chabarowska i stad in Russ.-Siberisehe kustprov., aan de Ussuri en Amoer, 14,932 inw. ;
goudmijnen.
Chabas, (Francois) Fr. Egyptoloog, 1817/82.
Chablais, Fr. landschap in Opper-Savoie,
oppervl. 914 K.M2 ., 64,000 inw., hoofdst.
Thonen.
Chabot, (Francois) een Fr. capucijner, nam
deel aan de Fransche revolutie, 1759/94. Door
hem werd den naam „Montagnards" (bergpartij) gevonden, zijn bijnaam was „de razende monnik", beschuldigd van diefstal werd
hij 5/4 onthoofd.
Chabur, link er zijrivier van de Eupherat,
lang 950 K.M.
Chacabuco, stad en gebergte in Chili bij
Santiago, 12/2 1817 overwinning der Chileenen over de Sp.
Chachani, berg in Peru bij Areguipa,
6096 M.
Chadderton, staid, Eng. graafschap Lancester, 22,078 inw.
Chagos-archipel, (Tjagos A.), Eng. eilandengroep in den Indischen Oceaan, oppervl.
110 K.M2 ., 700 inw.
Chagrijn, (Fr.) verdriet, ergering, kommer,
verveling.
Chagrijn-ieder, een geribbelde ledersoort
van de rughuid van paarden, ezels enz., veel
gebruikt tot inbinden van boeken.
Cha!neux, gem., prov. Luik, Belgie, 1300
inw.
Chaise, (Fr.) stoel, koetsje ; chaise-longue,
sofa.
Chalcedoon, een gekleurde delfstof, wordt
in Siberie en IJsland gevonden. Kan kunstmatig gekleurd worden, wordt gebruikt ter
vervaardiging van steentjes voor ringers,
broches, knoppen, enz.
Chaldeeuwen of Chaldeeers, naam voor een
yolk der oudheid, welke zich in Babylon vestigde en van een prov. Chaldea in Arable
kwamen. Waren bij de Rom. beroemd om hun
sterrenkunde en deden veel aan wichelarij,
waarna door de Rom. ieder die aan sterrenwichelarij deed, Chaldeeer of Chaldeeuwer
werd genoemd.
Challemel-Lacour, (Paul Armand) Fr. phil.
en staatsman, 1827/95 ; prof. te Pau, later
Ziirich, werd om zijn oppositie tegen Napoleon III verbannen.
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Chalmers, (Thomas) stichter der Vrije
Schotsche kerk, 1780/1847 ; prof. te Edinburgh.
Chalons-sur-Marne, hoofdst. van het Fr.
dep. Marne, a/d. Marne, 26,737 inw. ; handel
en industrie. Voorheen Catalaunum.
Chalons-sur-Saline, stad, Fr. dep. Saone-etLoire, aan de Saone, 25,799 inw. ; wijn. 'Nerd
1562 door de Hugenoten veroverd.
Cham, (Amedee de Noe, genaamd) algemeen bekend Fr. karikatuurteekenaar,
1819/79.
Charnbellan, (Fr.) kamerheer.
Chamberlain, (Eng.) kamerheer, Lord Ch.,
titel van den opperkamerheer aan het Eng.
hof.
(2) (Joseph), bekend Eng. staatsman, geb.
1836, nam eerst deel aan een handelszaak
van zijn vader in Birmingham, werd burgemeester, maar nam ijverig deel aan het politieke leven, en kwam 1876 in het Eng. parlement. 1895 werd hij minister van kolonien,
waarbij hij zich bekend maakte door de
Jameson-inval in Z.-Afrika, 31/12 1895. Zijn
politick was voornamelijk gericht op centralisatie van de besturen der Eng. kolonien. Hij
wist den oorlog tegen Z.-Afrika door te
drijven, 1899 en trail 27/9 1900 vriiwillig af.
(2) (John Austen), zoon van den vorige,
eveneens Eng. staatsman, geb. 1863, 1902
generaal-postmeester.
(3) (Houston Stewart), Eng. schrijver,
geb. 1855.
Chambery, stad, Fr. dep. Savoie, 22,103
inw. Dit vormde langen tijd een onafhankelijk graafschap, werd eenige malen door
Frankrijk veroverd, en kwam 1860 met Savoie
voor goed aan Fr.
Chambord, (Henry Charl Ferd. Marie Dieudonne van Artois, hertog van Bordeau, graaf
van), zoon van den hertog Berry, laatste
spruit van de oudere linie der Bourbons,
1820/83. Stierf kinderloos ; verspreidde 1870
manifesten waarin hij zijn vermeende rechten
uiteenzette, deze gingen na zijn dood op een
jongere linie van Bourbon over (zie Bourbon).
Chambre, kamer, gerechtsafdeeling.
(Fr.) vuurkamer ; cell
Chambre-ardente,
langen tijd bestaan hebbend gerechtshof in
Frankrijk, hetwelk meestal naar den brandstapel verwees.
Champagne, voormalige prov. van Frankr.,
was tot 1284 een zelfstandig hertogdom,
kwam door huwelijk aan Frankrijk, in 1313
kwam het aan Johanna II, deze stond echter
haar rechten aan Frankr. af, waardoor het
een kroonland werd, 25,900 K.M 2 ., 1,200,000
inw. ; thans landstreek waaruit de wijn, met
dien naam, komt.
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Champaigne, (Philippe de) Vlaamsch schilder, 1602/74 ; woonde te Brussel en Parijs.

PH. DECHAMPA1GNE.

Cha
Change, (Fr.) ruil, verwisseling, wissel.
Changeeren, (Fr.) verwisselen, verruilen.
Chankameer, meer tusschen het Oost-Sibe-

rische kustgebied en China, oppervl. 4381
K.M2 .
Changer,
(Chancre) geslachtsziekte, besmettelijk. Men heeft harde en weeke Ch.
Zie Syphilis.
Charming, (William Ellery) Amerikaansch
theoloog, 1780/1842, pred. te Boston, „Apostel der Unitariers" genaamd.
Chanson, (Fr.) gezang, liedje, zangstukje.
Chansonnette, (Fr.) klein lied, alledaagsch
liedje.

Champ de Mars, groote open vlakte te
Chantada, stad Sp. prov. Lugo, 15,761 inw.
Parijs, aan den linker-Seine-oever, waar paraChantage, (Fr.) geldafpersing, door bedreides en den laatsten tijd tentoonstellingen ging van laster of openbaarmaking van toeworden gehouden.
vallig ontdekte geheimen. Ook vischvangst
Champignons, eetbare paddestoelen.
door lawaai te maken, waardoor de visschen
Champion, (Fr.) kampioen.
verschrikken en in de netten vliegen, hiervan
Charnpionaat, (Fr.) kampioenschap.
is bovenbesehreven uitleg afgeleid.
Champlain, meer in N.-Amerika, N.-0'10
Chant du depart, (Fr.) afscheidslied, een
gelegen, 1900 K.M 2 ., waarin een 60-tat eilan- Fr. liedje, naast de Marseillaise het meest
den, stoat met het St. Georgemeer, Hudson- populair in de groote Fr. revolutie.
rivier, St. Laurentsrivier en het Eriemeer in
Chantomesse, (Andre) Fr. bacterioloog.,
verbinding.
geb. 1851 ; prof. te Parijs, vond een serum
Champollion-Figeac, (Jean Francois) grond- tegen typhus.
logger der Egyptologie, 1790/1832, beroemd
Chantenay, stad, Fr. dep. Loire-Inferieure,
(Neder-Loire) aan de Loire, 20,163 inw.
Chantepie de to Saussaye, (Pierre Daniel)
Ned. godgeleerde, geb. 1848 ; prof. te Amsterdam en Leiden, schreef werken over
godsdienst.
Chanteur, (Fr.) zanger.
Chanteusse (Fr.), zangeres, (hiermede

J. F. CHAMPOLL1ON-F1GEAC.

wordt meer bedoeld de cafechantant- of
variete-zangeressen).
Chantre, (Ernest) Fr. geoloog en reiziger
en antbropoloog, geb. 1845; prof. te Lyon.
Chantille, stadje, Fr. dep. Oise, nabij Parijs, bekend door het prachtige kasteel der
prinsen van Conde.

Chaos, regellooze toestand, verwarring,
ontcijferaar der hieroglyphen.
Champsaur, (Felicion) Fr. romanschrijver, warrel, janboel. Hieruit meent men, dat de
wereld zich heeft samengesteld.
geb. 1859, ook journalist.
Chapeau, (Fr.) hoed. Ch.-bas, hoed af,
Champs-Elysées, naam van een groot plein
in Parijs.
nederig.
Chapelle, (Fr.) kapel, naam van vele dorChamsin, verstikkende, heete woestijnwind, in Egypte en Arabie van April tot Juni. pen en steden in Frankrijk en Belgie in
Chancelier, (Fr.) kanselier.
samenstelling met de plaats waar zij gelegen
Chandales, nakomelingen van Soendra's zijn.
Chaperon, (Fr.) een hoofd en halsbedek(Indiers) met dochters van Brahminen. Zij
behooren tot geen kaste.
kende kap.
Chandenieux, (Emma B6renger, pseud.
( 2) daardoor naam voor een begeleider
eener dame.
Clair de), Fr. romanschrijfster, 1836/81.
Chandernagor, Fransche handelsstad in
(3) Ch.-rouge (Fr.), roodkapje.
Chapitre, (Fr.) hoofdstuk, onderwerp van
Hugli, Eng.-Indie, presidentschap Bengalen,
25,000 inw.
een gesprek.
Changarnier, (Nicolas Anne Theodole), Fr.
Chapman, (George) Eng. dramaschrijver en
generaal, 1793/1877, senateur, fel bestrijder vertaler, 1559/1634, vertaalde de werken van
der republiek
Homerus
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Chappe, (Claude) Fr. ingenieur en werktuigkundige, 1763/1805, uitvinder van een
naar hem genoemde telegrafie met teekens.
Chappuis, (Herman Theodore) Ned. schrijver, geb. 1844, luitenant-kolonel.
Chaptal, (Jean Antoine) graaf van Chanteloupe, Fr. scheikundige, 1765/1832, vond
een naar hem genoemde methode uit om wijn
te verbeteren, was ook staatsman, eenige
malen minister.
Char A banes, een rijtuig met vele zitplaatsen, wij zeggen „Jan pleizier".
Character, zie karakter.
Charbin, stad in Mandjoerije, China, aan
de Chineesche zee, 30,000 inw. ; door cen spoorweg met Port-Arthur verbonden.
Charente, kustrivier in W.-Frankrijk,
mondt in den Atlantischen Oceaan, doorstroomt twee dep. :
(1) C. 5972 K.M 2 ., 351,733 inw., hoofdst.
C.-hif6rieure, (I3eneden of Neder-Ch.),
K.1\1 2 ., 453,793 inw., hoofdstad, La
ochelle granen, wijn.
Charge ; (Fr.) aanval, aanval der rui terij

door met galop op den vijand in te stormen,
tocht.
Chavgd- d'Affaire, (Fr.) zaakgelastigde, gezant.

f;lirtritas, (Lat.) liefdadigheid.
Charit6, hetzelfde als Charitas, ziekenhuis.

Chariten, de Gratien, (zie aid.)
(Fr.) ketel of kattenmuziek,
Charivari,
getier, (ook) allerlei versieringen aan een
armband, horloge- of haisketting.

Charkow, Z.-Russisch gouvernement, 54,495
KM2 , 2,590,926 inw., iandbouw, schapenteelt
ems industrie. floofdst. met dien naam, aan de
Charkowka, 174,846 inw., wol en paardenhandel.

'Charlatan, (It.) marktschreeuwer, drukte-

begin was van den burgeroorlog. 31/8 1886
zwaar geteisterd door aardbeving.
(2) hoofdst. van W.-Verginie, 11,099 inw. ;
kolen en ijzer.
Charleville, stad, Fr. dep. Ardennes, 18,772
inwoners.
Charliere, een met waterstofgas gevulde
luchtballon, genaamd naar J. A. C. Charles,
de eerste toepasser.
Charlotte, stad in N.-Carolina, N.-Amerika,
18,091 inw.
(2) (Marie Amelie Auguste Victorie Clementine Leopoldine) ex-keizerin van Mexico, dochter van LeopoldI van Belgie, geb. 1840 ; huwde met aartshertog Maximiliaan van Oostenriik, welke 1862 de kroon van Mexico aanvaardde, werd na het afzetten van haar
gemaal krankzinnig (1866) ; leeft bij Brussel.

Charlotte Amalie, hoofdst. van het W.-Indische (Aland St.-Thomas, 12,000 inw.
Charlettenburg, stad in Pr. regeeringsdistr. Potsdam, aan den linkeroever van de
Spree, 189,305 inw. ; in 1705 door koning
Ferdinand I, ter gedachtenis aa -n zijn gemalin gesticht. Is met eon ondergrondscheu
koninklijk
spoon•, in4 Berlijit ve•bouden
slot, industrie.

Charlottenhof, koninklijk slot in Chariottenburg

Charlettenlund,

lustverblijf bij Kopen-

hagen.
CharkAtetown,

hoof dst. van het Eng.
eiland Prins Edward, in N.-Amerika, 11,373
inwoners.

Charmant, bekoorlijk, iiefelijk.
Charneux, gem. in Belgie, prov. Luik, 1700

inw.

Charon, zoon van Erebus en Nyx, de veerman, die de geesten van de gestorvenen over
de Achezon brengt, in de onderwereld, volgels de Gri. mythologie.

'(Armand) Fransch schrijver,
Chaentier,
m

maker, kwakzalver, bedrieger.
geb. 1864.
Charlatanerie, marktschreeuwerij, drukte(2) (Francois Philippe) Fr. mechanicus en
makerij van niets, bedriegerij, kwakzalverij. graveur, 1734/1817, vond een betere methode
Charlemagne, (Fr.) Karel de Groote.
van koperetsen uit.
(Gustave) Fr. componist, geb. 1860,
Charleroi, vestingstad in Belgie, prov. He(3)
negouwen, aan de Sambre, 26,100 inw., cen- behaalde den Grand prix de Rome.
trum vaa do ijzer-, glas- en kolenindustrie.
(4) (Johann Friedr. Wilh. Toussaint von)
Charles, (Fr.) Karel, naam van vele vors- Duitsch ingenieur en natuur- en wiskundige,
ten. (zie aid.)
1738/1805.
Tuiai
1o7sosisl84n7t von) zoon van bovenge(2) (Jacq. Alex. Cesar) Fr. werktuigkundige, 746/23, was de eerste die een luchtbal- no(e5n)lde
Charput, stad in Aziatisch-Turkije, vilajet
ion met waterstofgas vulde en daarmede op► a'amuret-ul-Azis, Koerdistan, 20,000 inw.
steeg.
Chartered Compagnie, een Eng.-Z.-Afrik.
Charles-Louis-gebergte, gebergte in Ned.
compagnie, zooals ongeveer onze 0.-Indische
Nieuw-Guinea.
Charleston, stud in Z.-Carolina, aan de Comp.
een bevrachtingsverdrag
Charterpartij,
Ch.-baai, 55,807 inw. ; daarbij gelegen fort
Sumter, waaruit de eerste beschieting der tusschen scheepseigenaars en veriaders.
Chartisme, een democratische beweging in
Eng. vloot piaats had, 12/4 1861, hetwelk het
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Eng., 1836/57, voor algemeen kiesrecht en anChateauroux, stad, Fr. dep. Indre, 24,957
dere hervormingen.
inwoners.
Chartres, stad in Fransche dep. Eure-etChatel, (Jean) een kweekeling der JezuleLoire, aan de Eure, 23,431 inw. ; industrie. ten, beproefde 1594 een aanslag op Hendrik
Was reeds voor de Rom. bekend, werd hoofd- IV, werd op 19-jarigen leeftijd terecht geplaats van het graafschap met dien naam, steld. Dit was de oorzaak der verdrijving der
hetwelk 1280 aan de Fr. kroon kwam. De titel Jezuieten uit Frankrijk
wordt nog door de familie van Orleans ge(2) (Ferd. Toussaint Franc) een Fransch
dragen, de laatste is : Prins Robert van Or- geestelijke, 1795/1857 ; streed voor een geheele
leans, geb. 1840, hij meest 1886 mede Frank- hervorming der R.-Lath. kerk, en met
rijk verlaten.
verschillende aanhangers voor de vrijmaking
Charybdis, zie Scylla.
der kerk van Rome, afschaffing der Lat.Chasies, (Michel) Fr. wiskundige, 1793/ taal in de kerk, van het vasten, de oorbiecht
1880.
en het celibaat der priesters. Hij liet zich
Chassaignac, (Charles Marie Eduard) Fr. tot bisschop sunken, maar 1842 maakte de
chirurg, 1805/79, voerde de drainage in.
regeering een einde aan de beweging ; toen
Chasse, (Fr.) jacht, soort billardspel met streed hij voor de rechten der vrouw. Hij
15 ballen.
stierf in behoeftige omstandigheden.
Chasse, (David Henri baron) Ned. geneChatelet, stad, Belg. prov. Henegouwen,
raal, 1765/1849 ; streed eerst in Fr. dienst, a/d Sambre, 12,500 inw., tegenover Chatedaarna tegen Napoleon bij Waterloo, 1830 in lineau ; 10,750 inw. ; steenkoolmijnen.
Antwerpen, (bijgenaamd generaal bajonet.)
Chatelineau, zie Chatelet.
Chasseloup-Laubat,
(Francois, graaf de)
Chatelferault, stad in Fr. dep. Vienne, aan
Fr. generaal en ingenieur, 1754/1833 ; ver- de Vienne, 20,801 inw.
zette zich tegen Napoleon.
Chatham, stad, Eng. graafschap Kent,
(2) (Justin Napoleon Samuel Prosper, vormt met Rochester een stad, aan de mon-

graaf de) noon van den vorige, Fr. staats- ding der Medway, 31,711 inw., vesting, dokman, 1805/73. ken, arsenalen. 1667 door De Ruyter verChassepot, (Antoin Alphone) Fr. geweermaker, 1833/1905 ; uitvinder van een naar overd.
Chatham-eilanden, of Broughton-eilanden,

hem genoemd geweer, dat 1866/73 in het Fr. Eng. eilandengroep, 0.1ijk van Nieuw-Zeeleger in 't gebruik was. land, 971 KM 2 , 350 inw.
Chasseron, berg in de Zwitsersche Jura,
Chatham, zie William Pitt.
1610 M. hoog.
ChathamEicht, een signaallicht, waarin,
Chantanga, Siberische rivier, stroomt in door middel van een blaasbalg, stoffen worde C.-baai.
den geblazen ter verkrijging van verschilChastelain, (George) of Chatelain, Fr. ge- lende sterkten en kleuren.
schiedschrijve• en dichter, 1404/75.
Chatrian, zie Erckmann-Chatrian.
Château, (Fr.) burcht, kasteel ; naam van
Chatsworth, Eng. slot, graafschap Derby,
vele dorpen en steden in Fr., meest in sa- hier zat Maria Stuart 13 jaar gevangen.
menstellingen met andere namen.
Cha.ttah000kee, zijrivier van de Flint RiChAteaubrianci, (Francois Rene August, vicomte de) Fr. schrijver en staatsman, 1768/ ver,Chattanooga,
staat Georgia, stad
Noord-Amerika.
in N.-Amerika, staat
1848. Was eerst strijder voor de ideeen van Tennessee, 30,154 inw. ; kolenwijnen ; 22-25/11
Rousseau, en schreef ook een werk daarover, 1863, overwinning der Unietroepen over de
gefedereerden.
Chaucer, (Geoffrey) oudste Eng. dichter,
1340/1400, zijn complete werken werden
1895 uitgegeven.
Chaudfontaine, gem., Belg. prov. Luik,
druk bezocht badplaatsje, ongev. 2000 ;nw.
Chaudiere, rechter-zijrivier van de St. Laurens, Canadeesche prov. Quebec, 200 KM.
lang ; heeft bij de monding een 30 M. hoogen
,
waterval.
,
Chauffeur, automobielbestuurder.
I A\
,...,N:s.t7.
(Pierre Gaspard) 1763/94,
Chaumette,
Fransch revolutionair en schrijver, medewerF. 0. A. ViCoMTE DE CHATEAU'B01AND.
ker van het blad „Les revolutions de Paris",
ging later tot het geloof terug, schreef wer- bevorderde het lager onderwijs, verbeterde
ken er voor en bekleedde verschillende staats- het ziekenhuiswezen, decreteerde de sluiting
betrekkingen. van speelhnizen en bordeelen. Hij was een
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heftig tegenstander van het geloof en wilde 1897 voor het vreemdelingenverkeer geopend.
het met geweld doen vallen ; 13/4 werd
Chenavard, (Paul Joseph) Fr. schilder,
hij geguillotineerd.
1808/95.
Chaumont, berg in de Zwitsersche Jura,
Chenier, (Marie Andre de) Fr. dichter,
1175 M.
geb. to Konstantinopel, 1762 ; was voorstander
(2) stad, Fr. dep. Haute-Marne, 14,622 in- der revolutie, maar tegenstander der gruwewoners industrie.
len, werd 25/7 1794 geguillotineerd.
Chaussee, (Fr.) groote, breede straat,
straatweg.
Chauveau, (Jean Baptiste Auguste) Fr.
ontleedkundige, geb. 1827. Prof. te Parijs.
Chauvinisme, overdreven vaderlandsliefde,
vaderlanddweperij.
Chaux-de-Fonds, (La) stad in Zwits. kanton Neuchatel, 34,000 inw., niet ver van de
Fransche grens, tusschen hooge bergen gelegen ; uurwerk, goud-, zilver- en brons-inclustrie.
Chavannes,
(Alexander Cesar) Zwits.
antropoloog, 1731/1858 ; vader der Antropoloit. ANDRI% DE CHEN1ER.
gische wetenschap.
Chazal, (Pierre Emmanuel Felix, baron)
Belg. generaal en staatsman, 1808/92.
(2) (Marie Joseph de) Fr. dichter, broeder
Chef, (Fr.) hoofd, zaakwaarnemer, aan- van den vorige, ook in Konstantinopel geb.,
voerder.
1764, nam ook deel aan de revolutie, maar
Chef d'oeuvre, meesterstuk, meesterwerk, was later bij de gematigde partij, werd behoofdwerk.
schuldigd zijn brooder verlaten te hebben,
Chelidonisehe
eilanden, zie Schelidan maar wist zich to verdedigen, gest. 1811.
Adassi.
Chem!, (Jean Cha rles) Fr. natuurkundige,
Chellus, (Max Joseph von) Duitsch chi- 1808/79.
rurg, 1794/1876.
Cheops, Egyptisch koning van de 4e dyChelmsford, hoofdst. van het Eng. graaf- Lastie, ongev. 1182/1132 voor Christus, bouschap Essex, 12,600 inw.
wer der naar hem genoemde pyramide bij
Chelsea, voorstad van London, 96,272 inw. Giseh, het grootste bouwwerk der wereld,
(2) voorstad van Boston, N.-Amerika, waar nog lieden de sarcophaag van C., uit
34,026 inw.
rood graniet vervaardigd, zonder deksel,
Cheltenham, badplaats, Eng. graafschap wordt bewaard.
Gloucester, 42,914 inw. ; mineraal bronnen.
Chophren, Egyptisch koning, opvolger van.
Chernie, (Gri.) scheikunde, eon deel der Cheops, bouwde eveneens een pyramide, Z.natuurwetenschap, die zich bezighoudt met Westelijk van die van Cheops, links aan haar
de samenstelling, vorming en scheiding der voet staat de kolossale Sphinx, nit een rots
stoffen ; verdeeld in verscheidene takken. Is gehouwen.
het eerst ontstaan bij de Egyptenaren om
Cheque, een opvorderbiljet, is tevens bevan onedele, edele metalen to maken, werd ta almiddel ; is een biljet nit een C.-boekje gelater alchemie of het zoeken naar den Steen scheurd, wordt ingevuld met eon gewenscht
der Wijzen, en werd eerst in de 17e eeuw een bedrag. Doze boelijes worden afgegeven aan
zelfstandige wetenschap. Zie scheikunde.
hen, die een kapitaal op een bank hebben ;
(Fr.) overhemdje, blouse, bankbriefj e.
Chemisette,
kraagje.
Cher, (Fr.) mijn waarde, beste.
Chemisch, scheikundig.
(2) naam voor de linker-zijrivier van de
Chemist, of chemicus, scheikundige.
Loire, stroomt door het dep. met dien naam,
Chemnitz, (Johann Hieronymus) Duitsch oppervl. 7199 K.M2 ., 343,484 inw. ; Midd.
zooloog en geestelijke, 1730/1800.
Frankrijk.
(2) rechter-zijrivier van de ZwickauerCheratte, gem., Belg. prov. Luik, 2700 inw.
Mulde, 80 K.M. lang.
Cherbourg, vestingstad aan het kanaal, Fr.
(3) eerste Saksische fabrieksstad aan de ri- dep. Manche, 42,938 inw. ; haven, zeeschool.
vier C., 206,913 inw., werd in den 30-jarigen Werd 1295 door de Eng. genomen, 1298 door
oorlog bijna geheel vernield.
de Franschen weer hernomen, was later herChemulpo, havenstad aan de W.kust van haaldelijk een Eng. landingsplaats en 1758 werKorea, 25,000 inw., werd 1883 voor het den door de Eng. alle vestingwerken vernield.
vreemdelingenverkeer geopend.
Cherbuliez, (Victor) Zwitsersch schrijver,
Chenampo, havenstad van Korea, werd 1829/99 ; pseud. G. Valbert.
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Chevreul, (Michel Eugene) Fr. scheikunCherchez la femme! zoek de vrouw, gezegde van Napoleon, (fig.) de vrouw is de oor- dige, 1786/1889.
zaak van al het kwaad, zoek de vrouw als
de schuldige.
Cheribon, eigenlijk Tjiribon, residentie aan
de N.-kust van W.-Java, oppervl. 6789 KM 2 ,
1,560,000 inw., waarvan 1000 Europeanen.
Hoofdst. met dien naam, 21,000 inw. Het

vormde in de 15e eeuw een Mohammedaansch
rijkje, kwam in de 17e eeuw aan Ned.
Cherso, Oostenrijksch eiland in de Adriati-

sche zee, 400 KM2 , 8086 inw., met hoofdst.
met dien n.aam, 4725 inw., handel.
Cherson, gouvernement in Z.-lijk Eur.-Rusland, 71,284 KM2 , 2,732,852 inw., meest stepper). Prod. : erts, mariner, graniet. Landbouw, veeteelt, visscherij. Hoofdst. met dien
naam, aan den Dnjepr., 69,219 inw. ; vesting
en haven, gedenkteeken van Potemkin en den
Eng. philantroop Howara, welke bier 1790
stierf.
Chersonosus, (Gri.) schiereiland.
Cherub, (Hebr.) cherubijn, engel, volgens
het Oude-testament, beschermster van het
para,dijs.
Cherubini, (Maria Luigi Carlo Zenobia Salvatore) It. opera-componist, geb. 14/9 1760,
gest. te Parijs 15/3 1842 te Parijs. Zee• be-

Chevrons, (Fr.) onderscheidingsteekens der
enderofficieren op de jasmouwen.
Cheyenne, hoofdst. van den N.-Amerikaanschen staat Wyoming, 14,087 inw.

Cheyne, (Thomas Kelly) Eng. godgeleerde
en schriftverklaarder, geb. 1841 ; prof. te
Oxford.
Manta, rechter zijrivier van den Tiber,
floor een kanaal met de Arno verbonden.
Chianti, wijnrijke streek in Toscana, door
bergen omgeven. It. prov. Siena.

Chiapas, (Las) Z.lijke straat van Mexico,

70,524 K.M. 2 , 363,607 inw. ; bergachtig.
Hoofdplaats Turtla Gutierrez.
Chiasma, (Gri.) kruising.
Chiavari, stad, It. prov. Gentle, aan de Riroennd, maakte vele opera's.
Cheruel, (Pierre Adolphe) Fr. geschied- viera di Levante, 12,689 inw., lustoorden,
gijdefabrieken.
schrijver, 1809/91 ; prof. te Parijs.
Chic, (Fr.) smaakvol, mooi, schoon.
Cherusken, Germaansche volksstam, woonChicago, zees belangrijke fabrieks- en in(IL? ongeveer can do Midd.-Weser, 0.1ijk tot
aan den Harz, Z.lijk tot het Thiiringerwoud, dustriestad van N.-Amerika, sta,at
voerde onder Arminius met geluk oorlog (1898) 1,851,588 inw. ; de jongste 'vereldstad en
tegen de Rom., loste zich in ongev. 4e eeuw de 2e der Vier.-Staten van N.-Amer., is aan
het Michigan-meer gelegen, terwijl de Chicain de Saksen op.
Chesapeakebaai, boezem van den Atlanti- go-rivier hoar doorstroomt. Vele kerken en
schen Oeeaan, 0.kust der e'er.-Staten van openbare gebouwen, huizeii met 22 verdiepingen, 25 theaters ; 35 spoorlijnen riaten rich
N.-Amerika.
Cheshire, of Chester, Eng. graafschap, in near de stad, terwijl er ongeveer 25 dagbladen verschijnen. In 1804 ward op die pleats
W.lijk Eng., oppervl. 2659 KM 2 , 814,555 ineen fort (Dearborn) gebouwd, tegen de daar
woners. Hoofdst. Chester.
wonende Indianeri, waarom rich een stad
Chester, hoofdst. van het Eng. graafschap N.rormde. 8-9/10 1871 beak er een verschrikCheshire, 31,105 inw., industrie.
kelijke brand nit waardoor eenige stadswij(2) stad in Pennsylvania, N.-Amerika, ken verbrandden. 11/11 1887 werden hier
33,988 inw., staal- en textiel-industrie.
eenige leiders der anarchisten en in dat jaar
Chesterfield, stad, Eng. graafschap Derby, pleats gehad hebbende werkstaking, ter dood
13,242 inw., staal- en textiel-industrie, gebracht. Nog zij opgemerkt dat de stad een
mijnen.
ondergrondsche postverbinding heeft, sedert
Chevalier, paardrijder, ridder ; Fr. adellij- de wereldtentoonstelling van 1893.
ken titel.
Chicane, (Fr.) uitvlucht, muggenzifterij,

Chevalier sans gear et sans reproche, rid- onhoudbare stellingen verdediging.
Chicaneurig, vitterig, vasthondend, verChevalier d'industrie, gelukzoeker, oplich- velend.
ter.
Chickahomini,
zijrivier der Jamesrivier,

der zonder vrees of blaam. (zie Bayard.)

Cheviot, een geribbelde, geweven stof nit N.-Amerika, staat Verginie, 31/5 en 1/6 1862
Eng. en Schotland, gemaakt van Cheviot overwinning van de gefedereerden onder
schapenwol.
Johnston over de Tjnionisten, onder Ellen.
Cheviot hills, gebergte tusschen Eng. en
Chickamauga, zijrivier van de Tennessee.
Schotland.
Chickasaw, Tndianenstaat in N.-Amerika.
-
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Chiclana de la Frontera, stad, Sp. prov. len Oceaan, aan Peru, Bolivia en Argentinie,
Cadix, aan de Lirio, 12,348 inw., badplaats, oppervl. 759,000 K.M. 2 Is doorploegd door
circus voor stierengevechten. de Cordilleras, heeft eenige zeer hoog geleChic!ayo, stad in Peru, Z.-Amerika, 13.000 gen passen, o. a. Abra-del-Tolar, tusschen
Salta en Antofagasta, 4300 M., en San FranChicopee, stad in N.-Amerika, Massachu- cisco, tusschen Atacama en Catamarca, 4900
setts, 19,167 inw. ; metaal- en textiel-industr. M. hoog. Overige deelen heuvelachtig of vlak.
Chiernsee, of het Beiersche meer, meer in Weinig groote rivieren, hoof drivier Biobio;
Beieren, 193 K.11,12 ., 80 M. diep, met 3 eilan- klimaat zacht en gelijkmatig, maar droog, in
den, een er van, Herrnworth, met koninklijk sommige streken is regen haast onbekend, in
slot, 503 M. boven de zee gelegen. sommige zijn 3 regendagen per jaar geen
Chienti, rivier in It., stroomt in de Adria- bijzonderheden, terwij1 de Z. prov. overvloetische zee, 75 K.M. lang. dig regen ontvangen. Hoofdprod.: vleesch,
Chieri, stad, It. prov. Turijn, 13,803 inw. graven, guano, huiden, koper, zilver, meel,
Chieti, It. prov., oppervl. 3092 K.M. 2 , salpeter, talk, wol enz. ; hoofdbedrijven:
387,604 inw.; bergachtig, hoogste punt : akker- en bergbouw, handel, visscherij en
Monte Amaro, 2795 M. hoog. Prod.: green, eenige veeteelt. Het land heeft 23 prov. en 1
vlas,tabak e n vruchten. Hoofdst. net dien territorium met (1903) 3,205,992 inw., buinaam, (ook wet Civita) 26,368 inw. ten de Indianen, hoofdzakelijk 11.-Lath.
ChihTes, stad, Big. prov. Henegouwen, Hoofdtaal Spaansch. Hoofdst. Santiago, leger
3500 inw. in vredestiid 10.000 man, reserve 34.000 man,
Chihuahua, stoat in Mexico, 233,094 K.M. 2 oorlog 150.000 man. Spoorweg 4600 K.M.;
327,784 inw. Ffoofdst. met dien naam, 30,405 telegraaf 15,820 K.M. Voorname hoofdsteinw. den : Valparaiso, Conception, Talca, Chilan,
Chijs, (Jacob van der) Ned. inspecteur van Serene enz., alien boven 20,000 inw. Grandonderwijs in Ned. Oost-Indio en geschied- wet van 1833, aan 't hoofd der regeering een
schrijver, 1831/1905, schreef over Indio. president, gekozen. voor 5 jaar, kamer van
CNN, (Lydia Maria) geb. Francis, Arne- afgevaardigden 94 Peden.
1335 werd Chili het eerst door de
rik. schrijfster en strijdster tot afschaffing
Spanjaarden ingenomen, bleef tot 1797, als
der slavernij, 1802/80.
naam van eenige Frankische deel van het koninkrijk Peru, onder
Childebert,
koningen nit het huis der Merovingers, I, Spanje, kwam toen als zelfstandig gewest
zoon van Chlodwig, stichter van het Franki- onder Spanje, 18/9 1810 zelfstandig, 1814/17
rijk, 3111558; IT, 570/596 ; koning weer onder Spanje, maar burgeroorlogen
van Neustrie en Bourgondie, geb. 683, koning maakten een geregelde regeering onmogelijk.
696, was een speelbal der hovelingen, 1837/39 oorlog met Bolivia, 1841/51 kwam er
gent. 711. een geregelde regeering, maar door de ontChildeilk, naam van eenige koningen uit dekking, van groote lagers salpeter ontstond
het Frankische geslacht der Marovingen: I, er weer een oorlog to gen Bolivia en Peru,
457/481, werd door de Salische Franken ver- 1879/84, die zeer gunstig voor Chili eindigde.
dreven, vluchtte bij Basinus, koning van 1901 was er weder een grensgeschil met
Thuringen, en trok met diens gemalin weer Argentinie, welk echter door een scheidsgenear het land der Franken, wear hij zijn recht werd beslecht. Hierna sloot C. met
redden wilt te handhaven. II, 650/673, werd Argentinie en Brazilie een verbond om alle
net zijn vrouw en een zijner zonen gedood op geschillen zooveel mogelijk langs vredigen
de jacbt. III, 737/754, de laatste der Mero- weg op te lossen. Tegenwoordig president
ringers, had geen gezag en word door Pepijn, Javier Montt van 1906/11.
net goedkeuring van den paus, verdrongen ;
Chilisalpeter, een natuurlijke salpeterzure
natrium uit Chili, zeer deugdzame mestsoort,
ging in ecn klooster.
e genlijk- Chile en voluit Rc, p -uhlica ook geschikt voor springstof.
Mika, (Michel Evanowitsj, vorst), Russ.
str:atsman, 1834/1909; begon den Siberischen
spoorweg.
Chilian, hoofdnlaats van de C.hileensche
prov. Nuble, 35,052 inw.
ChiNicothe, stad in Ohio, N.-Amerika,
12,976 inw.
Chiloe, Chileensch eiland in den Stillen
WAPEN VAN CHILI.
Oceaan, W.kust van Patagonia, deal van de
de Cl;., republiek, de nicest gecuitiveerde Chileensche prov. met dien naam, 10,348
stout van Z.-Amerika, grenst can den Stil- K.M. 2 , 92,420 hill-. Werd 1558 door Garcia
Encyclopaedic I 1.
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de Mendoza ontdekt, 1826 werden de Spanjaarden er voor goed verdreven.
Chiloll, zijrivier der Selenga, Russ.-Siberia.
Chilou, een der Gri. wijzen, 6e eeuw voor
Christus.
Chilperik I, koning der Franken, zoon van
Chlotarius uit het huis der Merovingers, 561/
584, streed steeds met zijn broeders, was
gehaat en werd vermoord.
II, zoon van Childerik II, 715/720, koning
van Neustrie, streed veel, maar werd als
stroopop gebruikt en op den troon gehouden.
Chiltern-Hills, krijtheuvelketen in Z.-Eng.
(276 M. hoog).
Chimaera, in de Gri. mythologie een ongekend monster, het voorste deel leeuw, middel
geit, achter drank ; word door Bellerophon
gedood.
Chimboraso, een der hoogste bergen der
Cordileras, staat Ecuador, 6254 M. hoog.
(2) prov. in de Z.-Amerik. republiek Ecuador, 14,360 K.M 2 ., 92,000 inw. ; land- en mijnbouw, veeteelt.
Chimirri, (Bruno), It. staatsman, geb. 1875 ;
minister.
China, of het Chineesche rijk, door de bewoners zelf wel Thienhia, het hemelscbe rijk,

K.M2 ., met een bevolking van 330 tot 340
mill. zielen. Het eigenlijke China omvat het
Z.-O'lijke deel van het Chineesche rijk en
heeft 18 prov. met het eiland Hainan inbegrepen. Het land wordt begrensd door ten
N. Siberia, ten Z. Anam, Eng. Indio en de
Himalayastaten, ten 0. Korea, Z. en 0.
Chineesche Zee, ten W. Britsch-Indische rijk,
Afghanistan en Russ.-Centr.-Azie ; het
is over 't geheel bergachtig of hoogland met
bergen tot 5 a 6000 M. hoog. De voornaamste
rivieren : Jang-tse-kiang, Amur, Hoangho,
Si-kiang, Brahmapoetra en de Tarim, verder
zijn er vele meren, o a. Lob-Noor, KoekoeNoor en Tengsi-Noor. Hoofdprod. : katoen,

WAPEN VAN CHINA.

genoemd, een keizerrijk in 0.-Azie. Het omvat het eigenlijke China, 5,303,000 K.M 2 . met

CHINEES EN ZlJN VROUW.

320,500,000 inw. en Mandsjoerije, Mongolia,
Dsongarije, Tibet en O.-Turkestan, to zamen
volgens de laatste schattingen, 11,138,880

MANDAIWN,

cassia, lakwaren, matten, muskus, opium,
papier, paarlen, porcelein, rijst, zijde en
zijdestoffen, tabak, thee en suiker ; hoofdbedrijven : land- en rnijnbouw, visscherij en industrie Het heeft een vasteland-klimaat,
warme zomers en koude winters, terwijl het
Z.deel in de tropische streken ligt. De hoofdgodsdienst is die van Confusius, verder
Boeddhisten en aanhangers van het Taolsme,
Mohammedanen en weinig R.-Lath. en
Protest. Hoofdst. Peking, verder nog groote
steden als Kantor, Hangkeoe, Tientsin,
Sjanghai, Foutsjeoe, Tsjoengking en Soetsjeoe, allen boven 500,000 inw., met voor de
vreemdelingen opengestelde havens. De regeering is despotisch; de keizer, die den titel
voert Thien-Tse (Zoom des Hemels), bezit de
hoogste macht, en is onbeperkt gebieder, zoowel wereldlijk als geestelijk. Hij is echter aan
vele ceremonien onderworpen. Hij kiest uit
zijn zoons en zoo deze er niet zijn, uit een
zijner familieleden zijn opvoiger, wiens naam
na zijn dood bekend wordt gemaakt. Verder
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is de regeering zeer ingewikkeld, en de omschrijving beslaat in China 920 boekdeelen.
Het leger is 100,000 man sterk, waarvan 9
duizend op Europeesche wijze zijn geoefend
en gewapend. Spoorweg 2641 K.M., terwijl

en historisch. De geschiedenis begint ongeveer met de dynastie Hia, 2205/1766 voor
Chr., daarop volgt de dynastie Sjang, ongev.
tot 1123 voor Chr., daarna komt men tot een
geregelde geschiedenis. Dynastie Tsjen, 1123/
1246 v. Chr. Elke verandering van dynastie
ging gepaard met opstanden en omwentelingen. Het land werd eenige malen verdeeld,
terwijl iiivallen van Mongolen en Tartaren
het land verzwakten. 1279 werd het geheele
land ingenomen door de Mongoolsche dynastie
Schi-tsoe, welke regeerde tot 1368. 1522 kwam
China in aanraking met de Portugeezen en
dit was de eerste aanraking van het rijk met
Europa, 1655 met Rusland ; de tegenwoordig
regeerende dynastic regeert sedert 1644,
dynastie der Mandsjoes. Langzaam begon men
er het Christendom te prediken, maar 1746/73
en 1811/15 zware vervolgingen ; 1830, 1840/42,
1857/58, 1860/61 oorlogen met Europeesche
mogendheden (opiumoorlogen), die steeds afliepen met het openstellen van Chineesche
havens voor de vreemdelingen. Onder prinsregent Koeng werden verschillende verdragen
gesloten en mochten gezantschappen in
Peking gevestigd worden. 1882/85 oorlog met

CII1NEESCH KOOPMAN.

CH1NEESCHE MUU R.

6500 in voorbereiding zijn ; telegraaf 23,000
K.M. De bevolking is in 4 klassen verdeeld
ambtenaren, boeren, handwerkslieden en
kooplieden. Geen yolk dat conservatiever is,

CIIINEESCHE TEMPEL.

zij haten elke verandering of vernieuwing en
daarom ook elken vreemdeling. De taal is e'enlettergrepig, het schrift is woordschrift, elk
woord heeft er een teeken, waarvan ongeveer
24,000 bestaan, terwijl elk woord weer zijn
beteekenis wijzigt, wanneer het van plaats
verandert. De geschiedenis van China is in
drie deelen te deelen, mythisch, half mythisch

Frankrijk, waarbij Frankrijk Tonkin in bezit
kreeg, 1894/95 oorlog met Japan over Korea,
die zeer onvoordeelig voor China was, ook
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Rusland nam eenige deelen van Korea, die
thans weer aan Japan gekomen zijn. Daarna
richtten zich alle Europeesche grootmogendheden naar China. Het werd gedwongen concessies te doen, waardoor de oude vreemdelingenhaat weer ontvlamde en 1900 stonden
de patriotische vennootschappen, de Boksers
door de Eng. genoemd, op en werd een
algem. moord op de Christenen gedecreteerd.
15 Aug. 1900, trok een leger van Eng., Rus.,
Duitsch, Fr. en It., onder opperbevel van den
Duitschen veldmaarschak Von Waldersee,
Peking binnen en werd de stad geplunderd
en half verwoest en China gedwongen,
naast de betaling der corlogskosten, groote
concessies te doen en een boetgezantschap
naar Viand te zenden om leedwezen te betuigen over den moord op den Duitschen
gezant. 7/1 1902 keerde het hof te Peking
terug. Tegenwoordig keizer, geb. 1905, onder
regentschap van Tchoun (Tsoen), broeder van
den overleden keizer.
Chmeesche muur, het grootste bouw werk
der wereld, een muur, die het grootste gedeelte van China omgeeft. Is 2450 K.M. lang
en 11 M. hoog. Breed genoeg one met 2
rijtuigen te passeeren. Nerd ongev. 3e eeuw
voor Chr. gebouwd tegen de invallen der
Along°len.
Chineesche Zee, groote zee tusschen Korea,
de O.-Aziatische cilanden tot Borneo en de
O.kust van China.
Chioggia, stad, It. prow. Venetie, 31,318
inw., aan de Adria., eigen dialect en kleederdracht.
Chios, (Sakys Adassi) vruchtbaar Turksch
eiland in de Aegeische zee, 827 K.M 2 ., 59,600
inw. ; hoofdst. met lien naam, 14,000 inw.;
1566 kwam het eiland aan Turkije, nadat het
meestal aan Gri. had behoord, de bewoners
namen hiermede Been vrede en kwamen in
opstand, waarna de Turken een verschrikkelijke moordpartij op touw zetten, waardoor
het grootste gedeelte van de bewoners vigil.
1881 vers.chrilikelijke aardbeving. Het is 'net
vaderland van Homorus, waar zijn school nog
te zien is.
Chippewa, linker-zijrivier van den1h2sissdppi, 380 K.M. lang.
Caliqz,finquira, stad in Columbia, dep.
Boyaca, 13,116 inw.; bedeva, -trtsoord.
Chiquite, Indianonstam in Bolivia, Z.-Amerika.
kustrivier iii Centr.-Amerika,
,t- roomt in Caribische zee.
(2) naam van con vulkaan, in Columbia,
dep. Panama, 3434 M. hoog.
heelkundige, heelmeester, wondhoolder, (ook wel) chiriirgijn.
heelkunde, wondgeneeskunde.
ChistAqck ; IV. vonrstad van Londen, graD,f-

schap Middlesex, 21,964 inw., aan den
Theems.
Chiton, oud-Gri. onderkleed

CHITON.

zie Khiwa.
Ch!mini, (Ernst Florens Friedrich) Duitsch
physicus, 1756/1827, maakte veel studie van
het geluid en de trillingen.
Chiodwig, zie Clovis.
Chioor, een enkelvoudig element, komt in
de natuur 111 vrijen toestand nooit voor, maar
in verbinding met metalen zeer
nicest als chloornatrium. Werd 1774 door
Scheele ontdekt ; soortelijk gewicht 1,33. Bij
gewone temperatour is het een groenachtig
gas, welk zeer schadelijk voor de longen is,
bij vergiftiging der longen hiermede, voorzichtic,, inademing van Ammoniak. Het heeft
een buitengcwone affiniteit op andere elementen en verbindt zich bij gewone temperatuur
onder vuurverscbijnselen. Verbonden met
waterstof ontploft het reeds door een zonnestraal. Het wordt onder allerlei omstandigheden verkregen, het best door verwarming
van bruin steels. met geconcentreerd zoutzuur.
Oefent door de verwantschap tot de waterstof
eon verwoestende werking op alle orgauische
stoffen nit. Wordt gebruikt voor ontsmettingsmiddel, verduid met water en tot
r,linenstelling van andere stoffen, 0,a. chloorkalk (bleekpoaler) en chloroform.
Chloorka1R, bleelIpoeder, verbinding van
chloor met kalk, lost in water op.
Ch!oernatrium, het gewone keukenzout.
Chioorz;iver, een witte, voor het licht gevoelige neerslag, van zilver en chloor, komt
5 delfstof voor c: i1 wordt dan hoornerts gonoenid ; L; ?brnikt i j photographic.
Ch!oriet, cen geirristalliseerd mineraal;
Aaat 1/it hiczelzultr, to:piaarde, magnesia,
ij erox,\ dule en wr. ter.
Chiorcr;oecz,, zie Cystococcus.
CMarciorra, een in 1831 door Liebig ontor
,tekte
vfi:a alo
alkohot
an 2 dceirn
e.ni:',tflrz - door
bV
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geest, 100 deelen water en 50 deelen chloor- cholera- of kommabacillen. Is besmettelijk ;
kalk. Een kleurlooze, zoetachtig riekende vloei- komt haast ieder zomer in de warme maanstof, niet in water, maar wel in alcohol en den voor, meestal na het gebruik van slecht
ether op to lossen. Verdampt reeds in de verteerbare spijzen, onrijpe vruchten, bier enz.
gewone temperatuur ; soortelijk gewicht
Cholerinc, hetzelfde als cholera.
1,526, kookpunt 61 gr. De inademing maakt
Cholet, stad, Fransche dep. Maine-et-Loire,
bewusteloos en verdooft het gevoel.
19,352 inw.
Chloroformiseeren, door chloroform verChonos-eilanden, Chileensche archipel, W'dooven.
lijk van Patagonia, bestaat uit ongeveer 1000
Chlorosis, bleekzucht, zie ald.
rotseilandjes, meest onbewoond, totale opbleekzuchtig,
lijdend aan pervl. 12,200 K.M. 2 ; rijk aan limit en
Chlorosisch,
visch.
bleekzucht.
Choper, linker-zijrivier van den Don,
Chiotarius, naam van eenige koningen van
het Frankische rijk, uit het huis der Mero- Rusland.
vingers : I, zoon van Clovis I, vereenigde het
Chopin,
(Frederic Francois) beroemde
Frankische rijk, 511/561. II, 584/628, ver- componist en pianist, geb. 1/3 1809 te Wareenigde nogmaals het verdeelde rijk. III,
656/670, zoon van Clovis II, koning van geheel Fr., stond 660 Austrasie aan zijn jongeren broeder Childerik II af.
Chlumecky, (Johann, vrijheer von) Oostenrijksch staatsman, geb. 1834.
Chocolade, Spaansch-Amerik. naam voor
de verfijnde cacao-producten.
Chodawendikjar, Turksch vilajet, W'lijk
Kl.-Azie, 73,800 K.M 2 ., 1,629,000 inw.
Chodshent, stad, Russ.-Centr.-Azie, pros-.
Sir-Darja, 30,076 inw. ; weverijen.
F. F. CHOPIN.
(Alexander) Poolsch geleerde en
Chodzko,
schrijver, 1804/91, maakte eenige woordenschau ; schepper van een geheel nieuw genre
boeken.
van klavierstijl. Maakte reizen door Duitschl.,
(2) (Leonard Jacob), Poolsch geschiedwoonde te Parijs en overleed dear aan een
schrijver, 1801/71, was bekend nit de Poolborstziekte, 17/10 1849.
sche revolutie.
Chorley, stad Eng. graafschap Lancaster,
Choi , stad, Perzische prov. Azerbeidsjan,
aid. Chor, 23,087 inw. ; industrie.
30, 000 inw.
(Gri.) landstreekbeschrijChorographie,
Choiseul, een der O'lijke Salomons-eilanden, 5850 K.M. 22,000 inw., 14/10 1899 door wing, in tegenstelling met topographic,
plaatsbeschrijving.
Duitschland aan Engeland afgestaan.
Chorometrie, (Gri.) landmeetkunst.
Choiseul-Amboise, (Etienne Francois hertog
Chose, (Fr.) zaak, ding.
Chotan, Chineesche industriestad in 0.
Turkestan, 40,000 inw.
Chotin, Russ. vestingstad, gouvernement
Bessarabia, 18,126 inw., aid. Dnjepr ; kwam
1812 aan Rusl.
Chowan, rivier in N.-Amerika, staat N.Carolina.
Chr, afkorting van Christus.
(of Chretien (van Troyes),
Chrestien,
Fransch dichter nit de 12e eeuw.
Chrispijn, (Louis Hendricus) Ned. tooneelCHOISEUL AMBOISE.
speler, geb. 1854 ; trad te 's-Huge en Hottervan), Fr. staatsman, 1719/85 ; gunsteling van dam op.
Christen, (Ada) pseud. van de Oostenrijkmadame de Pompadour.
Chokand, stud in Russ.-Centre-Azie, prov. sche dichteres en schrijfster, Christiane von
Brede, geb. Friderik, 1844/1901.
Ferghana, aan de Sir-Rarja, 82,054 inw.
stud op N.-Zeeland, prov.
Christchurch,
Choktaw of Choctaw, Indianenstam in den
Canterbury, 17,538 inw.
staat Mississippi, N.-Amerika.
Christendom, de godsdienst, gesproten uit
(Gri.) braakloop of Aziatische
Cholera,
ziekte, gekenmerkt door hevig braken en het Jodendom en het eerst gepredikt door
diarrhee ; ontstaat door het binnendringen der Jezus Christus, zoon Gods, de verlosser van
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de menschelijke zonde. Alle menschen die
gelooven aan Jezus en aannemen, dat hij
voor de zonde der menschen gestorven is, of
beter nog, alle menschen die het Nieuwe
Testament aannemen en naar de daarin
voorgeschreven regels leven, behooren tot
het Chr.
Christiaan I, vorst van Anhalt-Bernburg,
1568/1630, strijder der reformatie. Vluchtte
naar Zweden.
(2) II, vorst van Anhalt-Bernburg, zoon
van den vorigen, 1587/1656 ; werd 1632 weer
Kath., stierf in een klooster.
(3) C. Ernst, marktgraaf van Brandenburg-Bayreuth, 1644/1712, opperbevelhebber
van het rijksleger aan den Rijn.
(4) prins van Brunswijk-Wolfenbuttel,
1599/1626, werd 1622 door Tilly ver slagen.
(5) koningen van Denemarken : I, stichter
van het Oldenburgsche vorstenhuis in Denemarken, 1426/81 ; 1448 koning van Denemarken, 50 ook van Noorwegen en 57 ook
van Zweden. 1471 maakten de Zweden zich
weer vrij, 1460 hertog van Sleeswijk, graaf
van Holstein. II, 1481/1559, koning van
Denem. en Noorw., hertog van SleeswijkHolstein. Deze had een minnarij met een
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Frederik, geb. 1843, volgde zijn vader in
1906 op.
Christiania,
hoofdst. van Noorwegen,
229,101 inw., en hoofdst. van de Noorweegsche stift met dien naam, 26,798 K.M 2 .,
695,910 inw. ; eerste invoerhaven van Noorwegen, zetel der regeering. De stad werd

1624 na een brand in het oude Oslo (1050
gesticht) door Christiaan IV gesticht.
Christiania-fjord, het grootste fjord van
Z.-Noorwegen.
Christiansand, stad, 14,666 inw., van de
Noorweegsche stift met dien naam, 40,947
K.M2 ., 359,415 inw.
Christina, koningin van Zweden, 1626/89,
was een geleerde vrouw, deed veel voor handel en wetenschap, huwde niet en kreeg 1644
de regeering in handen. Zij legde meer
manlijken dan vrouwlijken aard aan den
dag, gebruikte of misbruikte echter de
staiatsfondsen en deed 1654 of stand van
den troon. Ging later tot het Kath.
geloof over, bezorgde zich daardoor de

haat van haar yolk, maar tevens die van de
Kath., daar zij zich, zooals zij aan den paus
verklaarde, niet liet binden door een rozenkrans. Kreeg later Loch ondersteuning va,1
den paus, toen men uit Zweden geen geld
dochter van een herbergier, mooi Duyveke meer zond. Zij stierf, na over geheel Europa
nit Zeeland, woonde in Bergen en deze en getrokken to zijn en verschillende hoven te

haar moeder beinvloedden den jongen koning.
Hij richtte in Stockholm, 8-10/11 1520, een
waar bloedbad aan en werd zoo ook koning
van Zw. ; 1523 weder afgezet, daarna ook
uit Denemarken verdreven en 1531 in Noorwegen gevangen genomen, gestorven in het
slot Kallundborg, Zeeland. III, koning van
Denemarken en Noorw. en hertog van Sleeswijk-Holstein, 1503/59, voerde de reformatie
in. IV, evenals de vorigen, 1577/1648, screed
in den 30-jarigen oorlog ongelukkig tegen de
Zweden, werd door Tilly bij Lutter verslagen. V, evenals de vorige, 1646/99. VI,
1699/1746, evenals de vorige, liet zich door
zijn schoone vrouw beheerschen. VII, evenals
de vorige, 1749/1808, hij stierf krankzinnig ;
regenten : minister Struensee, werd 1772 afgezet, koningin weduwe en den erfprins Frederik. VIII, evenals de vorige, 1786/1848, zijn

vader moest echter Noorwegen aan Zweden
afstaan. IX, koning van Denemarken en
prins
van Sleeswijk-Holstein-SonderburgGliicksburg, 1818/1906, was de zoon van
Frederik van Holst.-Sond.-Gliicksb. en werd
tot opvolger van den Deed ;then troon gekozen, volgde zijn voorganger 1863 op. Hij vaardigde een gemeenschappelijke grondwet voor
Denemarken en Holstein uit en wilde het
laatste bij Denemarken --coeffen. Bit lokte een
oorlog nit, waardoor hij Sleeswij k-Holstein
verloor. Hij had 3 zonen en 3 dochters,

hebben bezocht, te Rome. Liet verscheidene
werken na. Zij behoorde tot eon der bijzonderste vrouwen.
(2) Marie C., koningin-regentes van
Spanje. Zie Maria.
(3) (de Heilige), werd te Toscana geboren,
verbrijzelde de afgodsbeelden en verdeelde

de waarde (goud of zilver) onder de armen,
werd door haar vader gemarteld en later door

pijlen doorschoten. Beschermheilige van
Palermo. Leefde ongev. 3e eeuw ; gedenkdag
24 Juli.
Christinos, de aanhangers van de koninginregentes van Spanje, 1835/40, tegen de Carlisten.

Christtrias, (Eng.) kerstfeest.
Christoffel 1, koning van Denemarken,
1252/59, was voortdurend in strijd met de
geestelijkheid. II, 1326/33. III, 1418/1448,
was ook honing van Zweden en Noorwegen.
Christophorus, heilige, werd door keizer
Decius ter dood gebracht ; gedenkdag 25
Aug.
Christus, (Gri.) gezalfde, (Hebr. Messias),
de verlosser der menschelijke zonde, zoon
van God, of godmensch ; de door de profeten
van het undo vcrbond voorspelde Messias ; hij
is de Weg, de W,Taarheid en het Leven. (Zie
Jezus Christus of het Christendom.)
Christue-orde, oorspronkelijk een Portu-
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geesche geestelijke ridderorde in 1317 ge- bloem, een Japansche ridderorde le klasse,
sticht, 1789 tot wereldsche orde gemaakt. 1876 gesticht.
Heeft 3 klassen.
(2) een pauselijke orde, werd 1319 gesticht ;
wordt aan een rooden band om den hals
gedra gen.
$4,111102(1t
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CHRYSANTHEMUM — ORDE.

Chrysippus, stoiscla phil., 280/206 v. Chr.,
<C
f).
,,,.,,__:.,,
,

steun der Stoa.

Chryso
, (Gri.) in samenstellingen, be
teekent goud, of van goud, goud bevattend,
ft.
goudkleurig.
Chrysoloras, (Manuel) Gri. literator to
-4
Konstantinopel, ongev. 14e eeuw.
.,....._, _
Chrysostomus, ( Johannes) Guldenmonci,
CHRISTUSORDE VAN PORTUGAL.
Patriarch van Konstantinopel, 347/407, was
i
een der moedigste en beste predikanten. Liet
1
_i._
zich op zijn 23ste jaar eerst doopen, maar
behoorde later tot de beste kerkvaders, waarPAUS'EL1.1KE CHRISTUSORDE.
van in onzen tijd de werken nog worden uitChromium of Chroom, een door Vauquelin gegeven, hij stierf verbannen.
in 1797 ontdekt metalliek element, komt in
Chuapa, rivier in Chili, stroomt in den Gr.
vrijen toestand in de natuur niet voor, maar Oceaan, 193 K.M. lang.
verbonden met ijzer en food. Soortelijk geChubut, rivier in Patagonia, stroomt in den
wicht 6,8, atoomgewicht 52,4. Wordt meestal Atl. Oceaan.
bij verfbereiding gebruikt, is zeer moeilijk
Chuialongkorn, (Phra Chula Chom Klao)
smeltbaar en zeer hard ; kristalachtig.
sedert 1868 koning van Siam, geb. 1853,
Chrome
, in samenstellingen, gekleurd, sedert 1862 gehuwd met Savangwadana;
kleurig.
oudste zoom: Wajirunhis, geb. 1878.
Chrenisch, (Gri.) langdurig, slepend.
Chuquisata, prow. in Bolivia, Z.-Amerika,
Chronische ziekten, ziekten die aanhouden, 68,420 K.141. 2 , 196,434 inw. Hoofdst. Sucre.
langzaam verloopen, in tegenstelling met
Chur, (It. Coire) stad in Zwitserl., kanton
acute.
Graubtinden, veel vreemdelingenverkeer,
Chronologie, (Gri.) tijdkunde, tijdmeet- 11,787 i nn%
kunde, de wetenschap om de tijden in te
Church, (Eng.) kerk.
deelen en weer te geven, wanneer het een of
Churchill, (Randolph, Lord,) Eng. staatsander is geschied.
man, geb. 1849, 74 parlementslid. Strijder
Chronologisch, (Gri.) volgens tijdsorde, voor het conservatisme, maakte een reis
volgens den tijd waa,rin verschillende dingen naar Z.-Afrika, gest. 1895.
gebeurd zijn gerangschikt, geordend.
(2) (English River) rivier, Eng. N.-AmeChronometer, tijdmeter, uurwerk, hoofd- rika, mondt in de Hudsonbaai.
zakelijk een zeer juist loopend uurwerk, hetChwalijnsk, stad, Russ. gouvernement Sawelk onder geen invloed van schudden of ratow, aan den Wolga, 15,465 inw.
temperatuur staat.
Ciborium, (Lat.) een kelk met deksel in de
Chronophotographie, een door Marey uit- R. Kath. kerk ter bewaring der heilige
g,evonden photographie tot opname van vele hostie.
portretten of afbeeldingen van dingen, die
Cicaden, zie Krekels.
gebeuren. Deze photo's ontwikkeld, vormen
Cicero, (Marcus Tullius) Rom. geleerde,
de levende, beelden en vertoonen in een kine- staatsman, schrijver en redenaar, geb. 1/3
matograaf de geheele opgenomen gebeur- 106 voor Christus te Arpinum, (Latium),
werd te Rome onderwezen en legde al vroeg betenis.
Chronoscoop, een uurwerk hetwelk de aller- wijzen van rechtvaardigheid en welsprekendfijnste tijdsbepalingen aangeeft (1/1000 en heid af. Vv'erd 63 v. Chr. consul en legde een.
ongewone werkkracht aan den dag bij het
1/10,000 seconde).
opsporen van een samenzwering, zoodat hij
Chroom, zie Chromium.
Chrudim, stad in Bohemen, Oostenrijk, aan den naam kreeg van Vader van het vaderland. Hij werd echter 58 v. Chr. beschulde Chrudimka, 13,017 inw,
Chrysanthemum-orde, orde van de gouds- digd iemand te hebben overgehaald Ponape4e
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jus te willen vermoorden, werd verjaagd,
zijn goederen verbeurd en vogelvrij verklaard ; een jaar later werd hij op de
meest feestelijke wijze weder teruggehaald
nit Griekenland, waarheen hij gegaan was.
51 was hij stadnouder van Cicilie, 44/43 ver-

CICERO.

bond hij zich met Octavianus tegen Antonius
en Coen de laatste zich met Octavianus en
Lepidus verbond, werd C. weder vogelvrij
verklaard en 7/12 43 v. Chr. vermoord. Vele
werken zijn van hem bestaan gebleven, maar
nog meer verloren gegaan.
(2) (Marcus Tullius) zoon van bovenge,noemde, consul van Augustus, maar stond
bekend als een dronkaard en wierp een smet
op zijn vaders nagedachtenis. Was nog eenigen tijd pro-consul van Azie. Geb. ongev. 65
voor Christus.
Cichorei, (Cichorium) suikerij, witlof, een
plantensoort, waarvad mon den worteistok
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eeuw voor Christ. Hilakku gonaamd, werd
eenige malen veroverd en bleef tot 400 voor
Chr. een zelfstandig land, met dichte bevolking en vruchtbaren bodem. Word onder
Pompejus (en Rom. wingewest. Is thans eon
mopra sige , sleehtbe woo rule lap istreek van
Turkije, eene helft bergachtig, andere vlak
of laag land.
Cimabue, (Giovanni) It. schilder en architect, 1240/1302, laatste en grootste Toscaansche meester.
Cimarosa, (Dominica) It. eomp3nist, 1749/
1801 ; kapelmeester to Venetie. Hoofdwerken :
„De Heimelijke echtverbintenis". „Judith".
Cimbren, of Kimbren, een Germaansche
volksstam van het Cimbrische schiereiland,
thans Jutland. Trokken 113 voor Chr. naar
het Rom rijk, versloegen 109 de Rom., plunderden Gallia, versloegen lien 105 nogmaals
bij Arausio, werden 101 voor Chr. door de
Rom. en Teutonen, bij Vereellae geheel vernietigd.
Cimone della Pala, berg in de Z.-Tiroler
Dolomiten, 3186 M. hoog ; veel touristen.
Cimon, een zoon van Miltiades, een beroemd Atheensch veldheer. Streed met Aristides tegen de Perzen. Hij word door zijn optreden tegen de maatregelen van Pericles voor
10 jaar verhannen, doch word na eenige jaren
teruggeroepen en streed hij weer voor het
vaderland met het doel de Perzen uit de OH.
steden te verdrijven. Wanneer hij geboren
of gestorven is, is onbekend, men zegt 449

v. Chr., doch na dien tijd worden nog slagen
van hem vermeld. Waar is, dat hij even voor
zijn dood verzocht heeft zijn dood geheim to
houden.
Cinca, rivier in N.lijk Spanje, rechts van
de Segre.
Cincinnatie, stad in Ohio, aan de Ohio, N.Amerika, 325,902 inw., uitgebreide industrie
on handel.

Cincinnatus, (Licius Quinctius) voorvechbrandt, maalt en als aanvulling of vervanging
ter der Patriciers tegen de Plebejers, was 460
van koffie gebruikt.
Cider, vruchtenwijn, (geen wijn van v. Chr. consul. Volgens de sage redde hij als
dictator Rome, hij liep van den ploeg weg,
druiven).
Cienfuegos, stad op de Z. -lust van Cuba, onderwierp de Aequers en keerde na 16
dagen weer naar zijn ploeg terug. 439 voor
30,038 inw.
Cigaretten, tabaksrolletje in een papiertje Chr. was hij nogmaals dictator.
Cincinnatus orde, eenige, in 1783 gestichte
te zamen gehouden ; oorspronkelijk in hot
orde voor Amerikaansche officieren.
Oosten gerookt.
urnen, potten tot bewaring
Cinerarien,
Cijfers, zijn de teekens, welke men ge
bruikt bij het aanduiden van hoeveelheden. van de asch van verbrande lijken.
De door ons gebruikte c. zijn uit het Arabisch
en worden daarom nog wel Arab. c. genoemd,
in tegenstelling met de Rom.-c., deze zijn
letters uit het alphabet. De naam c. komt
weilicht van het Arab. safar, beteekent tellen.
Cilicie, een Klein-Aziatisch kustlandschap,

Cinna, (Lucius Cornelius) werd 87 v. Chr.
Rom. consul, openlijk voorstander der yolkspartij. Veroverde Rome en liet dadelijk alle
slaven vrij cal allo verbannenen terugkomen; onder hen was de bloeddorstige Marius, welke in Rome een bloedbad veroor-

bestond uit de tegenwoordige sandsjak : zaakte ; in 84 voor Chr. word C. in eon salItsch-Ili en Adana. Het land werd in de 9e datenoproer gedood.
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Cing Mars, (Henry Coiffier de Ruze, markies de) gunsteling van Lodewijk XIII, 1620/
1642, werd onthoofd wegens een samenzwering tegen Richelieu.
Circa, (Fr.) ongeveer, omtrent, rondom.
Circassie, zie Tsjerkessie.
Circe, godin en toovenares uit de Gri. mythologie, woonde op 't eiland Aelus, „de
fraai gelokte en zoetzingende" door Homerus
genoemd; veranderde eenige metgezellen van
Ulysses in zwijnen.
Circulaire, (Fr.) rondschrijven, rondgaande brief.
Circulatie, (Fr.) omloop, kringloop.
Circuieeren,
(Fr.) rondgaan, omloopen,
rondloopen.
Circumcentrisch, om een middelpunt.
Circumflex, nadruk-, toonteeken boveu
een woord, b.v. e.
Circus, bij de Rom. een langwerpige ronde
renbaan, waar hoofdzakelijk de wagenrennen werden gehouden en ook later gevechten
tusschen martelaars en wilde dieren ; (thans)
paardenspel, gebouw voor rijkunst en acrobatiek. In Spanje plaatsen voor stierengevechten.
Cirkel, is een lijn, evenwijdig om een middelpunt getrokken, het begin raakt dus het
einde, of smelt daarmede samen, zoodat er
geen begin noch einde is. Een lijn van het
middelpunt tot het cirkel getrokken heet
straal, een lijn door het middelpunt van de
eene grens na,ar de andere grens van een
cirkel getrokken heet middellijn, doorsnee of
diameter ; de omtrek is verdeeld in 360°, de
grand in 60 minuten (I), de min -tint in 60
seconden (") en een seconde in 60 tertsen ( 11 /) ;
met de hiervoor gemaakte teekens duidt men
de maten aan.
Cirsium, vederdistel.
Cis, (Lat.) een voorvoegsel, beteekent ,,van
deze zijde" b.v. Cis-Alpijnsch : aan doze zijde
van de Alpen.
republiek,
Cis-Alpijnsche
de It. staat,
1797 door generaal Bonaparte gesticht, was
oorspronkelijk Lombardije, met Milaan tot
hoofdst. 1802 It. republiek, 1804 koninkrijk
It., met Napoleon als koning, vergroot met
Venetie en Tirol, bleef tot 1814 bestaan.
Cis-Leithanie, de in den Oostenrijkschen
Rijksraad vertegenwoordigde kroonlanden
van Oostenr.-Hong. Staat tegenover de Hong.
kroonlanden, Trans-Leithanie.
Cis-Padaansche republiek, een republiek,
1796 door Bonaparte gesticht, aan de Z.lijke
zijde van den Po, doch 97 reeds met de CisAlpijnsche republiek vereenigd.
door eenige
Cis-Rhenaansche republiek,
Duitsche steden 1797 gesticht, Keulen, Bonn,
Aken, enz., aan de linker zijde van den Rijn,
vigil echter dadelijk aan Frankrijk.
een geestelijke orde in
Cisterciensers,

Cit

1098 door den Heiligen Robert gesticht, afdeeling van de Benedictijner-orde. Zeer streng.
Citaat, eeq aanhaling uit een werk of book
van een schrijver, meestal om iets to bewijzen.
Citadel, eon sterke afgesloten vesting, die
tot vlucht of verblijfplaats van een garnizoen
kan dienen, meestal bij een groote stad.
Citeeren, (Fr.) aanhalen, opzeggen.
Cither, (Duitsch Zither) een met snaren
bespannen muziekinstrument, welke snaren
men met de wingers of een instrumentje in
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brengt. Is reeds zees oud, de Gitaar
en Mandolin enz. zijn van dit instrument afcreleid.
Cito, (Let.) snel, vlug, dadelijk.
Citroen, OF Limoen vrucht van Citrus UMW-111M, eon in de tropen voorkomende boom-
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snort, doch ook in Z.-Europa gekweekt.
Citrus, een boomsoort meest voorkomende
in Tropisch-Azie, doch ook in vele andere streken. Heeft verschillende soorten met verschillende vruchten, o.a. C. Aurantium (Sinaasappelen), C. bigaradia (Pomerans), C. bergamea (Bergamot), C. Decumana (Pompelmoos), C. Lirnonum (Citroen of Limoenboom), C. medica (sucadeplant), C. nobilis
(lilandarijn), alien leveren bruikbare : vruchten, schillen, olie, citroenzuur en meerclere
nuttige en gezonde dingen.
Citta di Castello, stad, It. prow. Perugia,
afd Tiber, 28,439 inw., vele groote paleizen.
Cittanova, stad, It. prow. Reggio, 13,713
inwoners.

Cit
City,
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(Eng.) stad, oudste deel van een

stad.
hoofdst. van den staat
Ciudad-Bolivar,
Bolivar, Venezuela, voornaamste stad aan
den Orinoco, 11,686 inw. ; handel in huiden,
koffie, tabak.
Ciudad de las Casas, stad in den staat
Chiapas, Mexico, 16,050 inw.
Ciudad-Real, prov. van Spanje, oppervl.
19,608 K.M. 2 , 321,580 inw. ; uitgestrekte weiden, kwikmijnen. Hoofdst. met dien naam,
15,327 inw. ; muildierhandel, circus voor
stierengevechten.
piva, zie Ciwa.
Civetkatten, een tusschen kat en hond
staande wilde kattensoort, behoort tot de
roofdieren. Zijn bloeddorstig, goede klirnmers ;
een soort van deze scheidt een stof af, het
civet, hetwelk voor parfumerien gebruikt
wordt, komt voor in Afrika, Azle en China.
Civetta, bergtop in Tirol, van de Dolomitengroep, 3220 M. hoog.
Civiale, (Jean) Fr. arts, 1792/1867 ; vend
een methode uit om galsteenen uit de waterblaas te verwijderen. (Lithotripsie) (1824).
(Fr.) burgerlijk, (tegenover miliCiviel,
tair.)
Civiele lijet, het bedrag dat van rijkswege
aan het hoofd van den staat wordt uitgekeerd ter bestrijding der kosten van de hofhouding.
Civiele partij, in rechtzaken, de partij, die
een aanklacht doet en een vergoeding eischt
voor een geleden sehade.
Civilis, (Julius Claudius) de aanvoerder
der Batavieren, Friezen en Kaninefaten
tegen de Rom. in 69/70 na Chr. Hij was geboren nit een adellijk Rom. geslacht, maar
daar zijn broeder ter deed gebracht werd,
van oproer beticht en hem hetzelfde lot
dreigde, besloot hij de Rom. macht te breken. Hij verbond zich met de in het Rijngebied wonende volkeren, die reeds lang van
de Rom. bevrijd wenschten to zijn en versloeg het Rom. leger verschillende malen. Er
kwam echter verschil in het bondgenoots hap
en men besloot net de Rom. te onderhandelen; verder gnat de geschiedenis niet dan
dat zij op een brug in over leg traden. Een
bon.dgenootschap moet teen ook, vol ens verschillende bewijzen, gesloten zijn.
Civita-Vecthia, stad, ft. prov. Rome, aan
de Tyreensche zee, 17,589 inw.; oorlogs- en
handelshaven, zee badplaats, scheepswerven.
(genadige) eon, in den lateren tijd
bijgekomen godheid in de [ndische godsdiensten, staat met ViAynor dadelijk onder
Brahma en vormt met be ien een drieeenlieid of veelvuldigheid. Hij is de god van den
groei of den wasdorn, o—At voorgesteld met
1 tot .5 drie 0-gen een dikken

haarbos ; hij draagt om den hals een ketting
van schedels. Heet ook wel civa.
eon Hindoesche secte, waar
Ciwaisme,
iwa de hoofdgod is, de schepper van alles.
Clackmannan, Schotsch graafschap, Z.lijk
gelegen, 129 KM 2 , 32,019 inw., met hoofdst.
met dien naam, 2494 inw.
Cladel, (Leon) Fr. romanschrijver, 1835/92.
Claes, (Desire) Vlaamsch dichter, geb. 1836.
Claeszen, (Reynier) Ned. vice-admiraal,
screed twee dagen lang (1606) met 3 schepen tegen 8 Spaansche galjoenen en liet
zich ten slotte, toen er geen schip van hem
meer heel was en nog slechts 60 man over
waren, in de lucht vliegen ; slechts twee man
konden gered worden.
Claeys, (Dr. Hendrik) Vlaamsch dichter,
geb. 1838.
Claim, (Eng.) aanspraak, recht, eisch ; in
Amerika en Australia het verkregen stuk
land, hetwelk good bevat.
Ciarault, (Alexis Claude) of Clairant, een
Fransch wiskundige, 1713/65, schreef over :
aarde, maan en sterren. Bekend om zijn
maanstudie.
Clairement, (Fr.) duidelijk, klaar.
Clairon, (Fr.) beugelhoorn.
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Clairville, (Louis Francois, eigenlijk Nicolain) Fransch tooneelschrijver, 1811/79.
(Fr.) helderziendheid, een
Clairvoyance,
helderziende toestand, voornamelijk in den
rnagnetischen slaap.
Clan, is een Keltisch woord, beteekent
kinderen, nakomelingen of gezin en was in
de Schotsche hooglanden naam voor een stam
of district.
Clandest!en, (Lat.) geheim, stil ; bij de wet
verboden.
Cianship, (Eng.) samenrotting, een geest
van verzet in ongunstigen zin, komt van het
woord clan. De slechte geest, de lust tot verzet die zich vroeger in de clans openbaarde,
vooral in Schotland.
Clapperton, (Hugh) Eng. reiziger, 1788/
1827, hij maakte reizen door India, Amerika en Afrika en was de eerste Europeaan,
die zoover den Niger langs trok. Hij stierf te
Tjchangary bij Socoto.
(Fr.) betaalde toejuicliing in
Claque,
schouwburgen.
(2) naam voor een klaphoed. (Chapeau
claque.)
Claqueurs, (Fr.) of lieden van de Claque,
betaalde toejuichers in schouwburgen, Mappers.
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Clare, (John) beroemde Eng. dichter, 1793/
1864 ; zwierf eerst met een troep Zigeuners
rond. Stierf in een krankzinnigengesticht te
Northampton.
(2) Iersch graafschap in prov. Munster,
3351 KM2 , 166,275 inw., vormt een schiereiland, is heuvelachtig.
Clarence, (Eng.) een vierwielig rijtuig.
(2) rivier in Nieuw-Z.-Wales, Australia.
Clarendon, (Edward Hyde, graaf van) was
de eerste graaf van dat geslacht, Eng.
staatsman en geschiedschrijver, 1609/1674 ;
was eenige malen minister, werd beschuldigd van hoogverraad, vluchtte en werd verbannen ; stierf te Rouaan. Hij wordt beschuldigd van eerzucht en eigenbelang.
(2) (George William Frederick Villiers,
graaf van) was de 4e graaf van dien naam,
1800/70. Eng. staatsman en diplomaat, voerde vele verbeteringen in, werkte voor de
Eng. constitutie en was langen tijd, laatste
maal tot zijn dood, minister van buitenlandsche zaken.
Claret, Eng. naam voor Bordeaux-wijnen.
Clarotie, (Jules) Eigenlijk Arnaud, Fr.
schrijver, geb. 1840 ; schreef tooneclkritieken,
feuilletons en romans, ook eenige tooneelstukken en geschiedkundige werken.

Clark, naam van verschillende graafschappen in de Ver.-Staten van N.-Amerika.
(2) (Thomas) Schotseli scheikundige,
1801/67, vond de pyrophosphorzure soda.
Clarke, naam van een aantal graaf schap-
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de voorafschaduwing van het Pantheisme van
Spinoza.
Claude Lorrain, (eigenlijk Claude Gelee)
Fr. landschapschilder, 1600/78, volgens anderen stierf hij 1682. Zijn werken zijn wereldberoemd.
Claudius, naam voor een beroemd Rom.
geslacht, heete oorspronkelijk Glaudia gens,
verdeeld in een Patricische en eon Plebejische lijn, stamvader Appius Claudius Sabinus, afkomstig uit het land der Sabijnen. Hij
kwam ongev. 1504 v. Chr. naar Rome en
streed verschrikkelijk tegen de Plebejers, die
hij beschouwde all een ellendigen hoop, die
geenerlei invloed moest hebben in den staat.
(2) Appius Claudius Sabinus, zoon van
bovengenoemde, ook hij was tegenstander der
Plebejers, als veldheer was hij zoo strong,
dat de soldaten weigerden hem te gehoorzamen en hij daardoor zware verliezen leed.
Hij word gevangen genomen en stierf nog
voor zijn vonnis, volgens sommigen door zelfmoord.

(3) Appius Claudius, nakomeling van bovengenoemde, was ook een echte Claudius,
wist een nieuwen regeeringsvorrn in te voeren : pleegde een moord op een Plebejischen
veldheer, verkrachtte de maagd Virginia,
werd gevangen genomen en pleegde zelfmoord
of werd vermoord.
(4) Appius Claudius Caecus, was 312 censor, legde een waterleiding aan en verbeterde
de wegen of maakte nieuwe ; was een slecht
veldheer, maar wist den Plebejers betrek-

pen in de Ver. Staten van N.-Amerika.
(2) (Edward Daniel) Eng. reiziger en delf- kingen to bezorg'n, stierf
stofkundige, 1769/1822; prof. te Cambridge.
(5) Publius Claudius (of Clodius) Pul(3)
(Hyde) Eng. ingenieur en schrijver,
1815/95.
(4) (James Freeman) Amerik. godgeleerde,
1810/88, bekend om zijn vrijzinnigheid.
(Samuel) Eng. phil., bisschop van
(5)
Norwich, 1675/1729 ; bestrijder der vrije gedachten.
(Edward) Eng. jurist en staatsman,
(6)
geb. 1841 ; streed waardig tegen den oorlog in
Transvaal.
Clarke's Fork, (Clarke's River) hoofdbronrivier van do Columbia, in Montana, N.Amerika.
Clarkson, (Thomas) Eng. strijder voor de
afschaffing der siavernij, 1760/1846.
Classis, (Lat.) bijeeenroeping, de gczarnenlijke bijeengeroepenen ; een zekere indeeling
in de Ned. Herv. kerk, onderdeel van een
prov. en wedef in ringen verdeeld.
Classifioatie, indeeling, rangschikking, in

scher, was 249 v. Chr. consul, verdronk de
heilige kippen, die voorspelden, dat hij in den
slag tegen de Cartagers zou verliezen, werd
verdween, me-n weet niet waarverslao-en
heen hij gegaan is.
(6) Publics Claudius (of Clodius) Pulsloot zich 59 voor Chr. bij Caesar aan,
werd tot tribuun gekozen. liVist liet yolk voor
zich te winnen en dreef Cicero's verbanning
door ; hij was eenigen tijd meester te Rome.
(7) Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, 4e Rom. keizer, 41/54 na Chr., hij

was geboren 10 v. Chr., word keizer na don
dood van Caligula door to beloven dat hij
elken solda. at een geschenk zou geven. Was
eon good keizer, deed veel nuttig work verrichten en bezat de achting van het yolk.

Hij liet zich echter door vrouwen leiden,
huwde eenige malen, waarna zijn laatste
vrouw hem zoover bracht, dat hij haar zoon
aannam en zijn eigen zoon van den Croon vervallen verklaarde. Daarna word hij door haar
vergiftigd.
(8) Claudius TT, (Marcus Aurelius Flavius

klassen verdeelen, in afdeelingen verdeelen.
indeelen, in klassen verClassificeeren,
deelen.
Clauberg, (Johann) een der leerlingen van
Descartes, 1622/51. Zijn denkbeelden waren C. Gothicus) Rom. keizer, 268/70 na Chr. ;
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een uitstekend veldheer, hij dreef de Alemannen over de Alpen, werd door de soldaten
tot keizer uitgeroepen. Hij versloeg 269 het
Gothische leger (320,000 man) ; stierf aan
de pest.
(9) (Matthias) Duitsch dichter en schrijver, pseud. Asmus, ook wel naar het door
hem gestichte tijdschrift „Der Wandsbecker
Bote" genoemd, 1740/1815.
Claus, (Emile) Belg. schilder, geb. 1849.
Clausule, (Fr.) toevoegsel, voorbehoud;
onderdeel of voorwaarde bij een overeenkomst of contract.
Claviattiur, klavier, toetsenbord van orgel
of piano.
Clay, (Henry) Amerik. staatsman, 1777/
1852 ; dreef tot den oorlog met Eng., wist de
afschaffing van de slavernij voor ecn groot
deel vast te leggen.
(2) (Cassius Marcelles) N.-Amerik. staatsman, 1757/1826, neef van den vorige ; streed
ook voor de afschaffing der slavernij.
Clays, (Jean Paul) Belg. schilder, 1819/
1900.
Clayton, (John Middleton) N.-Amerik.
staatsman, 1796/1856, sloot met Eng. een
verdrag.
Cleanthes, een Gri. wzijsgeer, leermeester
van Chrysippus, leerling van Crates en Zeno ;
hij is de eigenlijke grondlegger der Stoicijnsche wijsbegeerte. Hij nam de zon aan als
wereldbeginsel en woonplaats van God, predikte onthouding. Liet zichzelf op hoogen
leeftijd doodhongeren.
Clearinghouse,
(Eng.) een inrichting to
Londen sedert 1780, waar de bankiers des
morgens samenkomen om hun wissels met
elkander te vereffenen (waarvan den naam
vereffeningshuis). Dit gebeurd door wederzijdsche inwisseling van wissels en vereffening van het verschil door geld.
Cleckheaton, stad, Eng. graafscliap York,
18,826 inw.
Cleef, zie Kleef.

Clematis, eon in verschillende soorten veerkomende boschdruiven-plant ; ook als sier-
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plant gekweekt. Komt veel in China on Japan veer.
Clemenceau, (Eugene) Fr. staatsman, geb.
28/9 1841, kwam 1871 in de Kamer, speelde
in de commune de moeielijke rol van bemiddelaar tusschen Parijs en de regeering to
Versailles. 1875 president van den gemeenteraad te Parijs, werkte voor de revisie van
het proces van Dreyfus. 1906 ministerpresident. 31 Dec. 1908 werden eenige schoten op hem gelost, die echter niet troffen.
C. is red, van het blad „La Justice" ; trad
1909 als minister af.
Clemens, naam van 17 pausen, waarvan 14
erkende en 3 schismatische (scheuring makende, verdeeldheid brengende) pausen. I,
Romanus, van deze is weinig bekend, ook
niet of hij de eerste of de derde bisschop van
Rome was na Petrus, volgens de sage was hij
leerling van Petrus, in ongev. de 2e eeuw.
Men weet niet of hij de zelfde is, die den
brief schreef aan de Philippensen, als medeworker van Paulus (Paulus IV : 3). Een an.dere sage zegt dat hij 102 na Chr. door keizer Trajanus met een anker om den hals in
zee geworpen en verdronken is ; gedenkdag
23 Nov. Wordt als 3e pans gerekend. II,
1046/47. III, een tegenpaus (1080/1100) van
Gregorius VII. Werd door een leger kruisvaarders nit Rome verdreven. III, 1188/1191,
verkreeg de wereldlijke macht over Rome.
IV, 1265/1268, nit Frankrijk afkomstig,
schonk Napels aan den hertog van Anjou. V,
1305/14, had wegens den burgeroorlog zijn

zetel to Avignon, word door Philippus met
de 3 dubbele kroon getooid. Trachtte geheel
It. aan zich te onderwerpen. VI, 1342/52,
zetel to Avignon, sprak den banvloek nit
over keizer Lodewijk den Beier en wilde in
diens plaats stellen Karel IV. VII, deze
was graaf van Genve, werd 1378 tot pans
gekozen to Avignon, maar word alleen door
Spanje, Frankrijk en ► chotland erkend,
gest. 1394. VII, 1523/34, trachtte Karel V
over to halen tot dwangmaatregelen tegen
de protestanten ; onder hem werden verschrikkelijke oorlogen gevoerd, daar hij
steeds trachtte It. vrij te maken. Rome
werd geplunderd, verwoest en hij zelf govangen genomen. Hij wist echter to enticemen ; onder hem scheidde Eng. zich af. VIII,
tegenpaus was Kanonicus, werd 1424 gekozen, doch 1429 gedwongen afstand te doen.
VIII, 1592/1605, weigerde Hendrik IV van
Frankrijk to erkennen, bekreunde zich niet
om het Edict van Nantes on keurde de scheiding van Hendrik IV stilzwijgend good.
Kwam in conflict met de Jezuieten, welke
onder verdenking kwamen bij zijn plotselingen flood. IX, 1667/69, maakte een einde aan
de vorvolging der Jansenisten, maar verbood
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de uitgave van hun bijbel. X, 1670/76, was
geb. 5190. XI, 1700/21, verbood de uitgave
van het Nieuwe Testament, zoodat de strijd
tegen de Jansenisten bleef bestaan. XII,
1730/40, sprak 1738 den banvloek over de
vrijmetselaars uit. XIII, 1758/69, onder hem
werden de JezuIeten uit Portugal, Spanje
en Frankrijk verdreven. XIV, 1769/74, door
de Jezuleten, was zijn voorganger met vele
mogendheden in onmin geraakt on den pauselijken stoel werd geschokt, hief daarom
1773 de Jeznietenorde op ; hij wordt geroemd
om zijn gele,erdheid, staatsmanskunde en
- vrijzinnigheid. Hij liet geen werken na.
(2)
C. Alexandrinus, Gri. kerkvader uit
Alexandria, gest. 220 to Palestina.
(3) C. Wenzeslaus, laatste keurvorst van
Trier, 1768/1803; verloor na de Fransche
revolutie zijn gebied aan Frankrijk. Geb.
1739, 1762 bisschop van Freising, 1768 ook
van Augsburg, gest. 1812.
(4) (Samuel Langhorne C.) algemeen bekende Amerik. humorist en schrijver, pseud.
Mark Twain, geb. 30/11 1835 ; voer eerst
als loods tusschen St. Louis en NieuwOrleans, werd redacteur der „Entreprise".
Schreef vele werken, waarvan verseheidene
't Hollandsch werden vertaald. Worden
alien gaarne gelezen.
Ciementict, (Lat.) barmhartigheid, welwillendheid ; verzaehtende omstandigheden hij
reehtspraken.
Cloomenes, naam van eenige Spartaansche
koningen. I zoon van Alexandridas, een
moedig veldheer en schrander vorst, hij word
krankzinnig en stierf door zelfmoord, ong.
500 voor Chr. II, zoon van Cleombrotus
370/310 voor Chr. HI, zoon van Leonidas TI,
235/222 v. Chr., word door Antigonus Doson
verslagen, stierf door zelfmoord 220 v. Chr.
Cidgn, een geducht Atheensch volksleider,
redenaar en. staatsman. Hij had geen bijzondere opvoeding genoten, maar wist door
zijn weisprekendheid na den dood van Pericles, het yolk voor zich te winners. Hij kreeg
door zijn gezond verstand en door zijn geestige bespotting van zijn tegenstanders, 427
voor Chr. een greet aanzien. Hitste het yolk
tegen Sparta op. Tog en zijn zin moest hij
zelf het opperbevel over het leger tegen de
Spartanen op zich nemen ; koos echter
Demosthenes tot mede-aanvoerder en toen
deze de overwinning bezorgde, waande C.
zich eon groat veldheer. TIM Incest eehter
den volgenden slag, 422 voor Chr. bij Amp hipolis, het leven laten.
naam van vele groote vrouwen
nit de oude gesehiedenis. (1) dochter van.
Philips van Macedonie en Olympias, gemalin van Alexander van Epirus, na diens
dood (326 v. Chr.) van den rijksvoogd Per,

diccas ; werd waarschijnlijk 308 v. Chr. door
Antigonus gedood.
(2)
dochter van Ptolernaeus VI, huwde
met Alexander Balas van Syrie en toen deze
door Demetrius was verjaagd, met dozen
laatste en daarna net diens brooder, terwiji zij Demetrius liet vermoorden en ook
haar zoon van dezen, die haar de hoerschappij betwistte. Zij wend echter door haar
tweeden zoon gedwongen den giftbeker te
drinken.
(3)
Dochter van Ptolemaeus Auletes, 52
voor Chr. word zij 17 jaar en beklom zij als
mede-regentes, volgens het testament van
!mar vader, over haar 9-jarigen brooder den
troop. Zij werd echter verdrongen on zou
afgezet worden als zij niet toevallig Caesar
met zijn leger in Egypte had ontmoet.
wist hem door haar schoonheid op to wekken
als scheidsrechter op to treden en haar den
troop toe te zeggen. Zij word de minnares
van Caesar en had daai door grooten invloed.
Kwam aan het hof to Rome worsen, terwijl zij als bondgenoot van het Rom. yolk
werd aangenomen. Zij liet haar brooder vergiftigen en steldc,, een stadhouder aan. Na
den dood van Caesar, werd zij de minnares
van Antonius, welken zij geheel beheersehte.
Na zijn dood traehtte zij ook Octavianus tot
den haren te maker, moor dit mislukte,
waarom zij zichzelf vergiftigde.
Neroc..i, (Willem de) Ned. schrijver, 1795/
1844.
(2) (Pieter le), Ned. dichter, 1692/1759.
(3)
(Frederik Sigismund Alexander de),
Tndisch ambtenaar en schrijver 1842/1906;
sehreef over India.
Merge, (Fr.) de geestelijkheid.
Cieresie of Cierus ; de geestelijkheid, hoofdzakelijk de R.-Lath. geestelijkheid.
Ciericaal, (Lat.) geestelijk,
Ciericalen, eon staatspartij, die de geestelijkheid aanhangt en zich aan haar voorsebriften onderwerpt.
Cierictm, ,Lat.) geestelijke, priester.
C'Aermant Fcrrand, stad, Fr. dep. Puy-deDome, 32,933 inw. ; minera.albronnen, groote
bibliotheek, handel en industrie.
Ciesinger, (Jean Baptiste Auguste) Fr.
beeldhouwer, 1814/83.
(Antoine)
Clesse,
BeIg.
volksdichter,
1816/89.
Clove, stad in Pruisisch regeeringsdistr.
Dusseldorf, zie Kleef.
heuvelachtig
landsehap in
North-Riding, Eng. graafschap York ;
staalindustrie.
(2) naam van eenige counties in N.Amerika,.
(3) stad in. Ohio, N.-Amerika, aan het
Eriemecr gele,ffen, 381,768 inw. ; steenkool en
petroleum.
-
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Goa

(4) (Joh.), Eng. dichter en satiricus, als gijzelaressen werken gegeven. Zij zwom
1613/58.
echter over den Tiber en ontkwam ; toen zij
(5) (Grover), de 22ste president van de echter te Rome kwam, werd zij weder terug
Ver.-Staten van N.-Amerika, geb. 1837 ; 1885 gebracht. Zij ward echter door Porsena vrijpresident, werd niet in '88, maar wel in '92 gelaten.
herkozen. Leed 1896 weder de nederiaag.
Clow, (Dirck of Theodoor van), 23e gouverProf. in de staatswetenschap te New-Jersey. neur-generaal van Ned.-Indie. 1688/1735,
Cliché, druktype, een ijzeren, koperen, 1732 gouvern.
houten of gipsen afdruk, waarmede men
Cloots, (Jean Baptiste du 'Kai de Grace,
weer meerdere kan makers, of waarmede men baron de), dikwijls Anacharsis C. of Klotz
drukken kan.
genaamd, Fr. revolutionair en staatsman,
Clichy,
industriestad, Fr. dep. Seine-et- geb. 1755 bij Kleef. Hij werd opgevoed te
Oise, 39,521 inw.
Parijs, nam den naam van Anacharsis aan
Client, (Lat.) klant, beschermeling.
en reisde over geheel Europa om zijn denkClientele, (Fr.) alle kianten, begunstigers. beelden omtrent een groot rijk, verdeeld in
Clifford, een vermaard en uitgebreid Eng. vele gemeenten, zooals dat bij de Oud-Gri.
geslacht, afstammend van Walter. Zijn doch- was, te verspreiden. Bij de Fransche revoluter, Rosamunde, was de bekende minnares tie sloot hij zich bij de Jacobijnen aan, gaf
van Hendrik II van Engeland; 1171 ver- geld voor het bewapenen van het yolk en
giftigd. ter dood brenging der vorsten ; daar hij rijk
(2) Ook een Holl. familie, of deze ver- en van adel was, werd hij door de Jacobijnen
wantschap heeft met de Eng. familie is uitgesloten. Allen wat hij deed gebeurde in
onbekend, wij noemen : (George), bewindheb- naam der menschheid, hij haatte den godsber der 0.-Indische compagnie, 1685/1760 ; dienst en streed voor het materialisme. Hij
was bezitter van een grooten kruidtuin bij werd gevangen genomen en 24 Maart 1794
zijn landgoed „De Hertenkamp" bij Haar- onthoofd. Liet vele werken na.
lean, waar Linaeus het bestuur over kreeg
Cloppenburg, (Johannes) Ned. godgeleerde,
en zijn werk „Hortus Cliffortianus" ge- 1592/1621. Streed, zelfs op den kansel, tegen
schreven heeft.
de Remonstranten, en viel ook de regeering
(Jan), Ned. staatsman, 1768/1823 ; in 1795 aan, moest vluchten ; later prof. te Franeker.
nam hij zitting in het hof van Justitie, werd
Clotarlus, zie Chlotarius.
ontvanger-generaal, maar legde zijn betrekClovis,
(Chlodwig), koning der Franked,
king neer, toen Ned. een deel van Frankrijk
; vernietigde 486 de Rom. macht in
werd. 1814 werd hij lid van de proviuciale sta- 465/511
Gallie, huwde met Clotilde, dochter van den
ten, 1815 in den adelstand verheven, 1816 lid Bourgondischen
koning Gondebald, versloeg
van de Staten-Gene•aal.
dezen
en
voegde
rijk bij de zijne ; hij
(Gerard George), Ned. staatsman, 1779/ had vier zonen, diezijn
zijn rijk verdeelden.
1847 ; was eenige malen minister.
C. II, 633/656, was te goed om te regeeren.
Climax, opklimming, verheffing van stem, Hij
verdeelde ems al zijn voorhanden zijnde
klem .
Belden onder de armen, zijn moeder en hoveClin ge, gem . in Zeel. , aan de Bel g . grens . lingen regeerden voor hem.
3775 inw.
C. III, 682/694, hij regeerde echter niet,
Clinton, naam van een aantal plaatsen in
dit deed de Hofmeier Pipijn van Heristal.
o.a. stad in Iowa, 22,698 inw.
Clown, (Eng.) hansworst, lummel, grap(2) stad in Massachusetts, 13,667 inw.
penmaker.
Clique, (Fr.) zie kliek.
Clyde, belangrijke rivier, W.-kust van
Clisthenes, een Atheensche staatsman,
streed voor de volkspartij, verdeelde Attica Schotland, 157 KM. lang.
Clydebank, stad in Schotland, graafschap
opnieuw.
Dumbarton, 21,000 inw.
Clitoris, vrouwelijke kittelaar.
Club, (Eng.) vereeniging, gezelschap,
Clive, (Robert, lord) baron van Plassey,
Eng. gen eraal, 1725/74 ; grondlegger der kring.
Clysnia, endeldarminspuiting.
Eng. macht in Indie. Versloeg 26/6 '57 den
of c.m. ea-- centimeter, honC.M. of
Nabob van Bengalen, was gouverneur en
ver wierf groote landsteken voor Eng. Hij derdste meter.
Coahuila of Cohahuila, staat in de repugevoelde zich beleedigd toen men hem aanklaagde van machtsovertreding en hoewel bliek Mexico, 165,099 K.3,1 2 ., 296,038 inw.,
hij zich geheel kon rechtvaardigen en bet hoofdstad Saltillo.
Coast e, (Fr.) verbond, vereeniging, meest
ook deed, schoot hij zich toch daarna dood.
van twee partijen ill een regeering of van
Clodius, zie Claudius.
volgens de sage een Rom. rneisje, patroons en arbeiders.
Coast-Rauges, gebergte aan de kusten van
dat met eenige andere maagden aan Porsena
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California en Oregon, Ver.-Staten ; tot 2590
M. hoog.
Coatbridge,
stad, graafschap Lanark,
Schotland, 30,034 inw. ; mijnbouw en ijzerindustrie.
Coban,
stad in Guatemala, Centr.-Amerika, 18,076 inw.
Cobbe, (Frances Power), Eng. schrijfster,
1822/1901 ; trad op voor de rechten der vrouw
en tegen vivisectie.
(William) Eng. schrijver, 1762/
Cobbet,
1835, pseud Petes Porcupine (stekelvarken).
Cobden, (Richard) Eng. voorvechter van
den vrijhandel, 1804/1865 ; behoorde 35 tot
de groot-inclustrieelen, reisde in Turkije, 0-ri.
en Egypte. Voorstander der anti-Corn-law-
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Cocanada, havenstad, 0.-Indisch presidentschap Madras, 47,886 inw., rijst, suiker.
Cocarde, een van lint vervaardigd eereteeken.
Coccidien, de in darm- en galkanalen van
warmbloedige wezens voorkomende parasieten.
Coccinellidae, de „Onzen-lieven-heer-beestjes"•
Coccus of Kokkus, naam voor alle bacterien die een kogeironde gedaante hebben.
Cochabamba, dep. in Bolivia, Z.-Amerika,
69,434 K.M 2 ., 451,210 inw., met hoofdst.
met dien naam, 30,870 inw. ; textiel-industr.
Cochenilie, Amerik. schildluis, worden geteeld en verzameld, daarna gedood en ge-

COCIIENILLE
VROITWTJE. MANNETJE.
E. COBDEN.

league (anti graanwetbond). Sedert 41 lid
van het par lement, 46 werd zijn werken met
een goeden uitslag bekroond. 1860 sloot hij
een handelsverdrag met Frankrijk.
Cobden-club, een sedert 1869 opgerichte
vereeniging te Londen ter propageering der
vrijhandelideeen.
Cobot, (Carel Gabriel) Ned. Hellenist,
1813/89 ; prof. te Leiden.
Coblenz, regeeringsdistrikt in Rijn-Pruisen, 6205 KM 2 ., 723,676 inw. ; hoofdst., aan
de monding van de Moesel in den Rijn,
53,897 inw. Zeer schoon gelegen, trekt jaarlijks zeer veel bezoek.
Coburg, hoofd- en residentiestad van Saksen-Coburg-Gotha, 20,460 inw., aan de belling van het Thiiringerwoud. Zeer schoon
gelegen, trekt veel bezoek, hertoglijk lustverblijf.
(2) Z'lijk deel van het hertogdom SaksenGoburg-Gotha, 562 K.M 2 ., 60,000 inw.
Cocaine, een bittere kleurlooze gekristaliseerde stof uit de bladeren van een in Peru
en Bolivia groeienden boom, coca of koka,
waarvan men de bladeren ook zoo noemt en
welke door de Indianen als tabak gekauwd
worden. Het is zenuwprikkelend, opwekkend,
zorgverdrij vend, maar even schadelijk als
alcohol en ook veroorzaakt het verslaafdheid.
De stof die men er uit haalt is zeer duur en
komt in de geneeskunde voor als pijnstillend, verdoovend middel en is ongeveer als
opium of morphine. Het lost in water moeilijk op loch in alcohol en ether dadelijk ;
smeltpunt 98 gr.

droogd en leveren een algemeen gebruikte
verfstof van dien naam.
Cochin, een Eng. vasalstaat aan do Z.W.kust van Voor-Indie, prov. Madras, 3527
K.M2 ., 812,025 inw.
Cochinchina, een deel van Fr. Indo-China,
smalle kuststrook, Z.O'lijk Achter-India,
56,900 K.M 2 ., ongev. 3 mill. inw., waarbij
ongev. 3000 Europ., meest Fr. Was een deel
van Anam, maar werd na de Christenvervolging, 1857, door Frankrijk ingenomen.
Vruchtbaar ; prod. : rijst en mais ; hoof dst.
Saigon, residentie van den Luitenant-gouverneur.
Cook, (Cesar de) Belg. schilder, 1823/1904.
Cocker, rivier, Eng. graafschap Cumberland.
Cocknada, stad in Madras, Eng.-Indio,
47,866 inw.
bedorven kiudje, Londensche
Cockney,
straatslijper.
Cocon, tonnetje, pop van een rups, harde
schaal of omhulsel ter bescherming.

CO CO N.

Cocos-nuclfera, de kokospalm of kokosnoot.
Cocos-eilanden, of Keeling-eilanden, de tot
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Eng. behoorende eilandengroep in den Indischen-Oceaan, 21 K.M 2 ., 516 inw.; kokosnoten, mais, visch.
Comolio of Cocosvet, zie kokosolie.
Cocotte, (Fr.) eigenlijk „kippetje", lichte
kooi, deern.
Code, (Fr.) van 't Lat. Codex, woordenbock, wetboek ; een bock met teekens en afkortingen, te gebruiken bij het telegrafeeren.
Codeine, een alkaloid nit opium, gelijkend
op morphine.
Code civil, burgerlijk wetboek.
Code Napoleon, de 5 door Napoleon ingevoerde wetboeken. Zij zijn : code penal, wetbock van strafrecht, c. de commerce, handelsrecht, c.-d' instruction criminelle, wetboek van strafvordering, c.-de procedure
civile, wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de code civil, burgerlijk wetboek,
Codex, (Lat.) meervoud Codices, was bij
de Rom. een houten tafeltje met eon laagje
was, waarop zij schreven. Thans naam voor
oude handschriften, wetboek, woordenbock.
Codrus, de laatste koning van Athene, lle
eeuw voor Chr. Bij den inval der Doriers,
verklaarde de godspraak dat de Atheners
zouden winner, wanneer hurt honing viel.
Codrus legde het er op toe te sneuvelen onz
zijn land te redden.
Coedes, (Auguste), Fr. cornponist, 1840/84.
Coehoorn, (Merino van), Ned. ingenieur en
vestingbouwer, 1641/1704, maakte en verbeterde vele vestingwerken.
Coehoornmortieren, of kattenkoppen, een
door Coehoorn uitgevonden mortier tot het
werpen van granater. Kunnen door twee man
gedragen worden. Wierpen 200 a 300 M. ver.
Cceleattlinen, of Celestiji:en, een geestelijke orde door pans Coelestinus gesticht,
ongeveer ale de Benedictijnen.
Coelistinus of E-.1. e!stirttss, naam van 5
p.usen.

I, heilig verklaard, 422/432, gedenkdag 6
1143/14, onthief Lodewijk VII van het
interdict.
III, 1191/98, moest tegen zijn zin Hendrik
Ti kronen.
iv, 1211, was Glee -fits 16 dagen pans.
v, 1294, stichter der Coolestiner-orde, legde
\s- :,.ardighr.id Pa 5 maanden neer. Werd
door zijn opvolg,er Bonifacius gevangen
en na gevine}rL to zijn, in de citadel
Pumoncle opges1(iten, waar liii 19/5 1 293
.

zie
Pieierf_,zoon), ,,ouverncilr-gencrkal
Ned.-Tridi, 1587/1629; grondlegger
der macht van Ned. in
1617 werd hij
tot groivern , ur-grn ,rani Qa , gesteld. 1 ri ver'-

Cott

trok naar Indie, nam Djakatra in, verwoeste
het en stichtte op de puinhoopen Batavia,
kwam 1623 met rijk beladen schepen terug,
waarvan de peper alleen reeds 41 mill. guldens opbracht, geen wonder dat hij een gevierd man was. 1827 trok hij weder naar
Indie en stierf twee jaar later te Batavia.
Te Hoorn, zijn geboorteplaats, en te Batavia
werd een standbeeld voor hem opgericht.
Coenen, (Frans), Ned. musicus, 1826/1904.
(2) (Willem), Ned. pianist, geb. 1837.
(3) (Cornelis), Ned. musicus, geb. 1838.
(4) (Johannes Meinardus), Ned. musicus,
1825/99.
Coevorden, gem. in Drente, bij Assen,
4658 inw. ; heeft drie dorpen, landbouw, veeteelt, veenderijen. Speelde eon belangrijke rol
in de Ned. geschiedenis; was reeds tijdens de
Rom. bekend.
Coovordensche kanaal, kanaal van C. naar
de Vecht.
Coffeine, is caffeine, zie aid.
Cognac, stad in Fr. dep. Charente, gelegen
aan de Charente, 19,438 inw. ; hoofduitvoerplaats van de Fr. brandewijn met dien naam.
16/3 1526 verbond met Eng. tegen Karel V.

Cogniard, (Charles Theodore en Jean Hippolyte), Fr. vaudevillisten, 1806/72 en 1807/
82; tooneeldireeteuren to Parijs, ook schreven
zij samen.
Cognito, geheim, onder anderen naam, by.
zooals vorstelijke personen, die zonder vertoon willen reizen.
Cognossement ; (Fr.), laatbrief, scheepsbrief ter bewijzing van inlading van goederen
in cen schip.
Cohen (Hebr.), priester.
(2) (Levi Ali), Ned. geneeskundige, 1817/
89, medewerker van Thorbecke bij de ontweeping der geneeskundige wetter. Hij liet
vele werken
(3) (Emil Wilhelm), mineraloog en geoloog,
1842/1905 ;
hoogleeraar to Straatsburg.
Schreef vele werken.
(4) (E. C.) Ned. uitgever, geb. 31/10 1847;
mode-op•iehter der bekendo uitgeversfrma E.
en M. Cohen ; gest. 28/7 1909.
(5) (Henri), musi ens en componist, 1808/80.
(6)
(Jules Emil David), Fr. coniponist,
gob. 1830.
COhICSSie of oohac,si. e, (Lat.) samenhang of
!fir aeht an samenhang,, de kracht waarraede
de stoffen, de moloculen met elkander ver bowie?' zijn
noemt hot wel
1)11j -cert.
aantrekkingskracht, ofschoon anderen het de
l(raclit der efstootii -p2; ncemen. Het is eon nog
, ,leehts to constateeren felt, mace nog niet
op to lossen of te verklaren. Vele oeieerden
liebben zich hierover reeds uitgesprol,:ea.
C';,.`qi7t (Klora V)ebig), Duitsch schlijfster,
gob. 1500. Veic 11r-o'er ook iii ' 4,
Ned. omgezet.
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(2) (Ferdinand Julius), Duitsch botanicus
en bacterioloog, 1828198, stichter der bacteriekunde.
(3) (Hermann), Duitsch phil., geb. 1842.
Prof. te Marburg.
Cohoes, stad in staat New-York, N.-Amerika, 23,910 inw.
Coiffeur (Fr.), kapper, haarsnijder.
Coimbatoer, stad in Eng. Indische presidentschap Madras, 53,080 inw.
Coimbra, stad aan de Mondego, in de Port.
prov. Beira, 18,431 inw. ; industrie en han-
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ning der boeren over de Engelschen onder
generaal French.
Colica, zie koliek.
Colima, staat in Mexico, 5887 KM2 , 65,115
inw. Hierin de vulkaan Pico de Colima, 3886
M. hoog ; hoofdst. met dien naam, 20,698
inw.
Collationeeren, vergelijken, nazien, in orde
brengen.
Colijn, (H.) lid van de Tweedc Kamer, geb.

(Volcher), Ned. ontleedkundige,
1534/90, eerste uitgever van een Anatomi-

1869 ; gepensioneerd majoor-titulair.
Colijnsplaat, gem., Zeeland, 1941 inw.
Collectant, zie collecteur.
Collecte, (Fr.) inzameling (geld).
Collecteur, (Fr.) inzamelaar, hij die

schen Atlas.
Coitus, (Lat.), bijslaap.

neemt om deze in 't klein te verkoopen. Op-

del.
Colter,

een
zeker aandeel der loten in de Staatsloterij

stad in Mexico, prov. haalder van vrijwillige gaven.
Collectie, (Fr.) verzameling, meest van
Oaxaca, 14,700 inw.
Cojedes, staat in de republiek Venezuela, kunstige of zeldzame zaken.
Collectief, (Fr.) gemeenschappelijk, veree13,260 KM 2 , 87,935 inw. Hoofdst. San Carnigd.
los.
Collectivisme, andere naam voor commuCokes of cooks, steenkool waaruit de zwanisme.
vel en teer en gas (brandgas) gehaald is.
Coixtlahuaca,

Col, (Fr.) bergpas.
Colbert, (Jean Baptiste) Fransch staatsman, 1619/83 ; was minister van Lodewijk XIV.

Collega, (Lat.) ambtgenoot, vakgenoot,
vriend.
College, (Fr.) les van hoogleeraar of onderwijzer. In Eng. hoogere school, vereeniging
voor wetenschap.
Colli, (It.) pakje, stuk vrachtgoed.
Collier, (Fr.) halsketting, halssieraad.
richting, meting. C.-lijn, gezichtslijn.
(Heinrich Joseph von) Duitsch
Collin,

dichter, 1772/1811.
Collins, (William Wilkie), Eng. novellist,
1824/89.

Collipulli, stad, Chileensche prov. Malleco,
32,227 ipw.

Colchagua, prov. in Chili, Z.-Amerika,
9829 K.M. 2 , 180,30.5 inw. ; hoofdst. San Fernando
Colchester, stad, Eng. graafschap Essex,
aan de Colne, 38,351 inw., industrie, haven,
handel.
Colenbrande!, (Herman) Ned. geschiedschrijver, geb. 1871, schreef o. a. „De Patriotten strij d' ' .
Colenso, stad in de Eng. kolonie Natal, aan
de Tugela. 1899 leden de Eng. onder Buller
bier een nederlaag tegen de boeren.
Coleoptera, naam voor de schildvleugelige
insecten, b.v. kevers en torren.
Coiesberg, devisie in W.lijk-Eng.-Kaapkolonie, aan de grens van den voormaligen
Oranje Vrijstaat. 5/1 en 13/2 1900 overwinEncyclopaedie 12

Collodium, of collodion, (plantenlijm) een
oplossing van 1 deel nitro-cellulose (b.v.
schietkatoen) in 3 deelen alcohol en 20 deelen ether ; wordt gebruikt voor kleefstof in
de heelkunde en vermengd met jodium of
broomverbindingen in de photographie.
Collot d' Hertoois, (Jean Marie) Fr. revolutionair er. republikein, 1750/96, woonde in
Lyon, kreeg den bijnaam „Maitralleur",
hielp a an den ondergang van Robespierre.
Werd naar Cayenne verbannen, waar hij
stierf.
Collusie, (Lat.) geheime verstandhouding.
Colman, (George) Eng. blij speldichter,
1733/1794.
(2) (Gorge) zijn zoon, tooneelschrijver,
1761/1836
Colmar, stad, Opper-Elzas, aan de Lausch,
36,844 inw. ; industrie, wijnbouw.
Colne, stad, Eng. graafschap Lancaster,
23,000 inw.
Colocasia, een plantenfam. met meeligen
worteistok, waarom de C. esculenta gekweekt
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wordt. De wortels en bladed worden in India rondgaan, van waren of hot winnen van
gekookt gegeten.
klanten, thans meestal voor boekwerken.
Columbarium, (Lat.) urn tot het bewaren
van asch van verbrande lijken, ook nis of hal
tot het bewaren van zulke urnen.
Columbia, de voormalige republiek NieuwGranada, republiek in N.lijk Z.-Amerika, oppervl. 1,206,200 KM2 . Ligt aan den Grooten
Oceaan en aan de Caribische zee en is doorploegd door de Cordilleras. Het is ten deeie
COLOCASIA.

Cologne, Fransche naam voor Keulen.
Colombes, stad aan de Seine bij Parijs,

22,697 inw.
Colombina, (It.) duifje, gemalin van Arlecchino ; thans vrouwelijke hansworst op 't
It. tooneel.
Colombo, hoofdst. van 't Eng. eiland Ceylon, bestaat uit twee deelen, de Europeesche
stad, door de Ned. gesticht en de Zwarte
stad, woonplaats der inboorlingen, 157,252
1kw. ; handel.
Collonnade, (It.) zuilen-galerij.
Colorado, (Spaansch) lichtkleurig.
(2) naam van rivieren in Amerika : WestC., stroomt door Utah en valt in de Golf van
California. Oost-C., stroomt door Texas, valt
in de Mata-gorda-baai, Zuid-C. in het Z.
van Argentinie, valt bij Bahia Blanca in den
Atlant. Oceaan.
(3) een van de staten der Ver.-Staten van
N.-Amerika, ten W. van Utah, oppervl.
269,150 KM 2, 539,700 inw. W.lijk bergachtig, hoogste punt : Mount-Lincoln, 4359 M.
hoog ; klimaat gezond, minerale en warme
.bronnen. Prod. : metalen, (waaronder hoofdzakelijk edele) steenkool, petroleum ; 7221
KM. spoorweg. Werd 1876 een staat van N.Amerika ; hoofdstad Denver.
(4) C. Claro, (Sp.) zeer licht.
(5) C. Springs, stad in Colorado, 21,085
inwoners.
(Doryphora decemlineata)
Colorado-kever,
of aardappelkever, een bladkeversoort, in

WAPEN VAN COLUMBIA.

hoogland, gedeeltelijk laagland. Hoofdrivieren zijn : Magdelena-rivier, Cauca, Orinoko
hoofdprod. : katoen, goud, huiden, indigo,
koffie, caoutchouc, paarlen, platina, zilver

en tabak ; hoofdbedrijven : land- en bergbouw, veeteelt, handel en sigaren- en stroohoedenfabricatie. C. heeft 4,501,000 inw.,
waarvan 10 % blanken, 40 % gemengden,
35 % negers en mulatten, 15 % Indianen.
Hoofdgodsdienst is Roomsch-Katholiek.
Hoofdstad is Bogotha ; leger in vredestijd 10,000 man,
in tijd van oorlog

is iedere mannelijke Columbiaan dienstplichtig. Spoorweg 661
KM . , telegraaf
13,840 KM. Het land werd 1499 door Hojeda
ontdekt en 1536/37 door Spanje ingenomen.
Werd 1718, met een deel van Venezuela,

Nieuw-Granada, vice-koningschap. 1810 ver1831
klaarde het zich onafhankelijk,
vormde het een onafhankelijke republiek.
Het land werd echter van dien tijd of geteisterd door burgeroorlogen en verdeeling,
1866 word het met geweld weer tot
een staat gernaakt, maar spoedig daarop
werd de president gevangen genomen en
verbannen ; hoofdzaak was wel het confiskeeren der kerkelijke eigendoramen.
1868 werd een vexdrag met de Ver.Staten gesloten tot het doorgraven van de
landengte van Panama. 1884/85, in 1895,
1900, 1901/3 burgeroorlog en revolutie, terivij1 er oorlogsverwikkelingen met Venezuela
ontstonden. Thans regeering van president
met 6 ministers, volgens de grondwet van
1886, in 1905 veranderd.
coLoRADoKEvER.
Eng. Columbia, prov. van Canada,
(2)
het W. van de Ver.-Staten ; richt groote aan de kust van den Grooten Oceaan, oppervl. 1,010,949 KM 2 , 131,438 inw. Bergachschade aan.
Coloratuur, versiering, versiering van het tig met hoogvlakten en meren ; hoogste top
gezang, de schoone, eigenaardige trillingen der Mount-Brown 5400 M. ; klimaat ruw en
stem, meest van hooge sopraan ; zeer snelle strong. Prod. : metalen (waaronder goud en
overgangen van hooge tot lagere stemmen. zilver), huiden.
(3) een bondsdistrict van de Ver.-Staten
Coloriet, kleurschakeering.
Colportage,
(Fr.) het verkoopen, door van N.-Amerika, door de staten Maryland
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en Virginia aan het Congres afgestaan ter
bouwing van een bondshoofdst. 180 KM 2 ,
278,718 inw., met bondshoofdst. Washington.
(4) C.- of Oregon-rivier in N.-W. Ver.Staten, ontspringt in Britsch C. en stroomt
in den Grooten Oceaan.
(5) hoofdst. van Z.-Carolina, 21,108 inw.
N.-Amerika.
(6) stad in Pennsylvania, 12,316 inw. N.Amerika.
naam van verschillende grootere en
(7)
kleinere steden in de Ver.-Staten van N.Amerika.
Columbus, (Christophus) It. zeevaarder en
ontdekker der Nieuwe-Wereld of Amerika,
geb. 7/2 1446 of '47 te Genua,. Als bloedverwant van den admiraal Dominico Columbo,
maakte hij verschillende zeevaarten, daarna
legde hij zich eenigen tijd op cosmographie en
zeevaartkunde toe. Hij deed daarna weer
eenige groote zeevaarten, tot hij te Porto-Santo een aangespoelde Indiaansche kano met
vruchten zag ; hierdoor werd zijn vermoeden
- ten zeerste gesterkt, dat als men maar steeds
westwaarts voer, men een uitgestrekt land
zou vinden. Hij huwde met de dochter van
den gouverneur van Madeira, uit wiens
kaarten en papieren hij een plan opmaakte,
ping naar het Portugeesche hof, maar hij
klopte te vergeefs aan de deur. Na den dood
van zijn vrouw, ging hij met zijn zoontje
Di4go naar Spanje, maar ook pier, en daarna aan andere hoven, wilde men er niet van
hooren, tot eindelijk Isabella, Koningin van
Spanje, hem 3 schepen, bemand met 120
koppen, verstrekte, met de belofte, dat hij
erfelijk groot-admiraal en vice-koning van
de landen zou zijn, die hij mocht ontdekken.
3/8 1492 verliet hij Palos en zeilde naar het
onbekende Westen. Reeds 3 weken hadden zij
geen land gezien, de magneetnaald vertoonde afwijkingen enz., waardoor muiterij onder
het yolk ontstond ; men had reeds besloten
terug te keeren, toen men in den nacht van
11 Oct. bij het licht van de maan een zandige kust ontdekte. 's Morgens stapte Columbus met uitgetrokken zwaard en de vlag
van Castilie in de hand op een der Bahameilanden, waaraan hij den naam San-Salvador
gaf en liet zich door zijn mannen als onderkoning huldigen. Daarna ontdekte hij vele
andere eilanden, maar hij verloor een schip,
terwijl het andere uit zicht raakte. 3 Jan.
1493 keerda hij terug, vond het vermiste
schip en hield een waren zegetocht in Spanje,
waar hij schatten heen bracht en als Grande
van Spanje werd gehuldigd. 25 Sept. trok hij
nogmaals nit en deed steeds nieuwe ontdekkingen. Hij had echter vijanden en deze
werkten steeds om C. te doen vallen ; door
het medebrengen van schatten beantwoordde
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hij dit steeds, totdat de vijanden zeiden, dat
hij, daar in dat onbekende land, een nieuw
rijk stichtte en alles voor zich alleen wilde
houden. C. was juist in A., maar eenige
schepen werden uitgezonden en hij werd geboeid en gevangen genomen ; wel was hij
spoedig in Spanje weer vrij, maar een ander
ging naar Amerika als stadhouder en C.
werd geen onderkoning en ook niet in den
adelstand verheven. C. meende op een deel
van Azie te zijn geland en had geen begrip
van Amerika, hij hoopte nu nog een zeestraat
te vinden om naar Indict te kunnen varen. Hij
bleef tot zijn dood in dien waan, ziek kwam
hij van zijn laatsten tocht thuis en hij stierf
21/5 1506. Nog zij medegedeeld, dat de inboorlingen de Europeanen op de meest hartelijke manier ontvingen, hun voedsel verstrekten en hun schepen met good vulden ; later
wilden zij dit niet meer, doch toen werden zij
door geweld en bangmakerijen daartoe gedwongen, zoodat C. en zijn gezellen steeds met
schatten naar huffs voeren. De eeuwfeesten
werden den laatsten tijd groot gevierd. 1893
Columbus-tentoonstelling in Chicago.
(2) naar C. zijn vele plaatsen vernoemd,
0. a. hoofdst. van den staat Ohio, N.Amerika, 125,560 inw. ; handel en industrie.
Is in 1812 gesticlr$
(3) hoofdstad van Georgie, N.-Amerika,
17,614 inw. ; industrie.
(4) (Diego), neef van den zoon van Columbus, 1488/1539 ; was het laatste mannelijke
lid der fam. C.
Columma, zuil of kolom, oorspronkelijk tot
het drag en van het dak ; heeft thans 5 vormen in de bouwkunst.
Comanchen, roofzuchtige Indianenstam in
Texas, Mexico, verwant aan de Azteken.
Comayagua, stad in Honduras, Centr.Amerika, 12,600 inw., tot 1880 hoofdst.
Combaconum, stad in Eng.-Indisch presidentschap Madras, in de delta van de
Kaweri, 59,688 inw.
Combe, (Andrew), Eng. geneesheer, 1797j
1849, lijfarts van den koning van Belgie en
koningin Victoria.
(2) (Abram), Eng. socialist, 1785/1827, was
eerst suikerfabrikant, kwam met Rob. Owen
in aanraking en stichtte daarop een Communistische kolonie. Deze ging te niet, daarna
een te Orbiston.
Combes, (Emil) Fransch staatsman, geb.
6/9 1835, kwam in 1885 in den senaat, 93/94
vice-president, 95/96 minister van onderwijs,
1902/5 premier ; onder hem werden de kloosters en geestelijke scholen gesloten en de wet
op scheiding van kerk en staat voorbereid.
Combinatie, (Fr.) verbinding, samenstellen, koppeling.
verbinden,
Combineeren,
samenstellen,
koppelen

com
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(Fr.) blijspel, tooneelstuk ;
Comedie,
schouwburg zelf.
Comen, zie Comines.
Comenius, (Johannes Amos), Lat. naam,
zijn eigenlijke naam is Komensky, vermaard
theoloog en paedegoog, 1592/1671. Was in vele
landen leeraar en hervormde in Hong., (waar
hij geboren was) Eng. en Zweden het

Commilito, (Lat.) wapenbroeder, kameraad.
(Lat.) gevolmachtigde, uitCommissar's,

voerder.
(Fr.) opdracht, taak, last,
Commissie,
boodschap ; eenige personen, belast met een
boodschap.
Commissieboek, bestelboek, boek waarin
de bestellingen worden opgeteekend ; ook
waarin men de in commissie ontvangen goederen aanteekent.
Commissiegoed of commissiezendingen,
goederen, die handelaars of winkeliers ontvangen ter verkooping, zonder deze besteld
te hebben en zoo zij deze goederen met kunnen verkoopen, weer terug mogen sturen.

Zie consignatie.
COMMENIUS•

onderwijs ; werd echter verscheidene male»
verdreven en kwam 1656 te Amsterdam, hij
stierf te Naarden. Zijn werken, meest kinderboeken, werden herhaaldelij k uitgegeven.
Comestibles, (Lat.) eetwaren, lekkernijen.
Comfort, (Eng.), huiselijk, gezellig, smaakvol ingericht, tevreden.
Comfortabel, behaaglijk, genoeglijk, gemakkelijk.
Comines, stad aan de Lijs, de eene helft
ligt in 't Fransche dep. Nord, 8200 inw., het
andere deel in Belg. prov. West-Vlaanderen,
6200 inw.
Comiso, stad op Sicilie, It. prov. Syracuse,
25,837 inw.
Comique, zie komiek.
Comitaat, geleide, gevoig, graafschap,
distr. in Hong.
Comite, (Fr.) een aantal personen, afgevaardigd door een vereeniging of regeering,
om het een of ander te verrichten.
Comitia, de Rom. volksvergaderingen.
Commandant, (Fr.) bevelhebber.
(Fr.) bevel voeren, beCommandeeren,
velen.
Commandeur, bevelhebber, hoofd, opperste
in een ridderorde.
Commanditair, stilzwijgend, niet moeiend.
Commandite, (Fr.) tak, filiaal.
Comme H faut, (Fr.) zooals 't behoort, in
orde.
Commelin, (Johannes), Ned. botanicus,
1629/92 ; prof. to Amsterdam, stichter van
den Hortus Botanicus, aldaar. Gaf eenige
werken uit.
(Lat.) tafelgenoot, kostCommensaal,
ganger.
(bat.) opheldering, uitleg,
Commentaar,
verklaring.
Commerce, (Fr.) handel, koophandel, verkeer.
Commercieel, wat tot den handel behoort.
Commies, ambtenaar, meest gemeente-,
prov.- of rijks-arnbtenarer ,
►

Commissiehandelaar of handel, zie

commis-

sionair.
Commissionair, (Fr.) hij, die geen goederen
voor rekening ontvangt, maar slechts in last
heeft goederen voor anderen te verkoopen,
slechts goederen in commissie ontvangt
Commis voyageur, (Fr.) handelsreiziger.
Commitent, (Fr.) lastgever, volmachtgever.
Commode, (Fr.) gemakkelijk, gerieflijk
een latafel, ladekast.
Commodus, (Lucius Aelius Aurelius), Rom.
keizer, 180/192, was geb. 161 na Chr. ; gaf
zich aan vermaak en wreedheid over, streed
735 maal als gladiator en overwon steeds ; hij
werd op aanstoking van zijn bijzit Marcia
gewurgd.
Common Prayer Book, het algemeene gebedenboek der Anglikaansche kerk, 1548 door
Cranmer ontworpen, werd 1552, 1559 en 1662
gewijzigd.
Commons, (Eng.) yolk. House of C. ongeveer als onze Tweede Kamer ; het Lagerhuis.
Communards, (Fr.) aanhangers of mede
strijders der Fransche commune.
Commune, (Fr.), gemeente.
(2) van Parijs, 1871, heet de regeering,
die de revolutionairen instelden of wilden
instellen te Parijs na de revolutie. 18 Maart
1871 brak de burgeroorlog uit, Thiers, het
hoofd der toenmalige regeering, vertrok naar
Versailles en de revolutionairen maakten zich
van de regeeringsgebouwen en papieren meester. Zij schreven een verkiezing uit tot regeling der zaken, namen besluiten tot opheffing
van den nood en ellende en afschaffing der
bourgeoisie, huurschuld werd kwijtgescholden.
vervaltermijnen der wissels verdaagd en getracht association van arbeiders te stichten
tot in bezitneming der arbeiders van fabricken en. werkplaatsen. Er was echter geen tijd
om alles weder te ordenen, daarbij heerschte
er verdeeldheid eri werd Parijs belegerd. Met
een bewonderenswaardigen moed verdedigde
men Parijs, terwij1 duizenden veelen. 28 lei
trokken de troepen der Versaillianen Parijs

Cora

181

corn

binnen, elken communard nedervellend, die Comonfort, (Ygnacio), Mexicaansche genenog weerstand bood. Tot zelfs in de huizen raal en staatsman, 1812/63. Opperbevelhebber
werden zij vervolgd. 11,000 werden ter dood in den oorlog tegen de Ver. Staten, 1857
of tot deportatie veroordeeld. Verschrikke- pres., moest 1858 vluchten, werd vermoord.
lijke gruwelen zijn bij de commune aan beide Zijn ondergang dankte hij aan zijn strijd
zijden gepleegd, waarom men ze niet alien op tegen de R.-Kath. kerk, welker goederen hij
rekening der commune mag plaatsen. Wij als president geconfisqueerd had.
Comorin, (Kaap), de Z.punt van VoorBlanqui,
noemen uit de C. eenige namen
Felix Pyat, Assy, Delescluze, Paschal Grous- Indie.
Compact, (Fr.) te zamen gedrongen, aaneen,
set, Henri Rochef3rd, Victor Hugo, Courbet,
Amouroux, Arthur, Arnould, Ferre ell nog vast aaneen.
Compagnie, (Fr.) gezelschap, vennootschap,
velen meer.
(Fr.) verbinding, gemeen- een legerafdeeling bij de infanterie onder een
Communicatie
kapitein.
schap.
Compagnon, (Fr.) makker, metgezel, venCommuniceerende vaten, vaten, buizen en
kanalen die met elkander in verbinding staan. noot.
Comparatief, (Lat.) vergelijkend, vergeDe oppervlakten van vloeistoffen, daarin voorkomend, zullen altijd een vlak vormen, dus lijkenderwij s.
Compartiment,
(Fr.) afdeeling, ruimte,
even hoog staan. Op dit verschijnsel rust de
inrichting van waterleidingen en fonteinen. spoorwegcoupe.
Compendium, (Lat.) handboek, leiddraad.
Men voert het water in een toren of klok,
Compensatie,
(Lat.) vereffening, schadewaardoor het water ook in het buizennet zoo
hoog zal gaan staan en opgevoerd wordt tot loosstelling.
Compere,
(Fr.) peetoom, snaak, helper,
boven in de hooge huizen, terwijl er tevens
handlanger.
persing op komt.
Competeeren,
(Lat.) toekomen, rechtCommunie, (Lat.) aanneming in een kerkgenootschap, het afleggen van een geloofsbe- hebber.
Competent, (Lat.) bevoegd, geldig, gelijdenis, toelating tot het avondmaal.
Communisme, de leer tot afschaffing van rechtigd.
(Lat.) bevoegdheid, medeCompetentie,
het privaatbezit en instelling van het gemeenschappelijk bezit van grond en fabrieken en dinging.
Compiegne, stad aan de Oise, Fr. dep. Oise,
werkplaatsen en gemeenschappelijke bebouwing en bewerking, zonder meesters en zon- 16,503 inw. ; is door de Gathers gebouwd.
der knechten, slechts als gelijke menschen Hier werd 23/5 1430 Jeanne d' Arc gevangen
genomen en aan de Eng. uitgeleverd.
naast en voor elkander. Zie Socialisme.
Complaisance, (Fr.) vriendelijkheid, dienstCommunisten, de aanhangers van het cornmunisme. Zij die slechts de gemeente, het vaardigheid.
Complaisant, (Fr.) dienstvaardig, beleefd,
gemeenschappelijk leven aanhangen en Seen
ander dan de gemeenschap boven zich erken- (ook) hij die voorkomend, dienstvaardig, beleefd is.
nen.
Compleet, (Lat.) voltallig, ongeschonden.
Communistenbond, een in 1836 opgerichte
bond van communisten ter verspreiding der volledig.
Completeeren, (Lat.) voltallig, kompleet
communistische ideeen. Had zijn zetel te
maken.
Londen, later te Keulen en daarna weder
Complex, (Lat.) samengesteld, gezamelijk,
Londen. `Vend verbrokkeld na het intreden
van Marx en Engels, die het communistisch bij een.
Complexie, (Lat.) lichaams- of gemoedsmanifest uitgaven. Hieruit is langzamerhand
het collectivisme en de sociaal-democra tie toestand.
Complicatie, (Lat.) ingewikkelde, verwarde
ontstaan. Thans staan de communistenbonden meer tegenover het individualisme en toestand.
Compliceeren, (Lat.) verwikkelen, verwarde Soc.-dem.
Como, It. prov., 2796 K.M 2 ., 594,304 inw. ; ren.
Compliment.
(Fr.) groet, beleefdheidsbehet is een Voor-Alpenland en omvat bij
eenige kleine meren het Comomeer, 153 KM 2 ., tuiging, jets vleiends zeggen, een woord van
588 M. diep ; hoopte berg Legnone, 2610 M. lof toezwaaien.
Complimenteeren, begroeten, verwelkomen.
Wordt doorstroomd door de Adda; beroemd
Complot,
(Fr.) samenspanning, samenpm zijn heerlijke oevers. Zijdeteelt e indusrie,
Hoofdst. aan de Adda, met dien zwering.
Comploteeren, een complot smeden, samennaam, 38,895 inw. Caesar trachtte pier (Comum; een bolwerk te maken tegen de Alpen- zweren.
yolkeren ; 1127 door de Milanen veiwaest,
Componeeren,
(Fr.) toonzetten, muziek
1159 weder opgebouwd.
dichten.
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t,00nzetter, muziekschrijver, men, gevolgtrekkingen maken, besluiten.
Conclusie, (Lat.) slotsom, gevolgtrekking,
Compositen, plantengeslacht met samen- besluit.
Concord, hoofdst. van den staat Nieuwgestelde bloemen, ongev. 13,000 soorten,
waarvan in Ned. ongev. 130 soorten in 't wild Hampshire, aan de Merrimac, N.-Amerika,
19,632 inw.
groeien.
Concordaat, een verdrag of overeenkomst
Compositie, muziek, muziekstuk, toondicht.
(2) samenstelling van gemengde metalen, tusschen den pans en een worst, omtrent
kerkelijke rechten en plichten.
menging.
Concordatie, (Lat.) overeenkomst ; woor(Fr.) gestoofde vruchten, ingeCompOt,
denboek, die alle woorden van een geschrift
maakte of gesuikerde vruchten, toespijs.
ne met 2 of verklaart en de plaats aanwijst waar het
Compoundmachine, stoommachi
staat, hoofdzakelijk van bijbelsche woorden.
meer cylinders.
(Lat.) eendracht, overeenConcordia,
Compres, (Lat.) dicht bijeen, dicht opeen,
stemming.
van de letters bij drukwerk b.v.
Concours, (Fr.) wedstrijd, samenloop.
(2) samengevouwen doek of lap, warm of
Concreet, (Lat.) samengegroeid, vereenigd.
koud, soms met zalf of dergelijk, in de geneesmethode tot heeling van wooden of ge- Men noemt dat concreet, wat men uit ervaring afzonderlijk kan denken, een begrip dat
nezing van pijnen.
Compressie, samendruk, persing, dichtheid. de eigenschappen met het voorwerp verCompromis, (Fr.) minnelijke schikking, eenigt ; staat tegenover abstract.
Concrernent, (Fr.) samengroeisel, een vast
onderwerping aan een scheidsgerecht of beroep op een scheidsgerecht of scheidsrechter. lichaam dat ontstaat door stremming van
(Fr.) eigenlijk : onder- een vloeistof, in menschelijk of dierlijk
Compromitteeren,
werpen aan een scheidsgerecht of een schik- lichaam, b.v. gal-, nier-, zout- of blaasComponist,

dichter.

king. In opspraak brengen, in onaangenaam- steepen.
Concubinaat, (Lat.) samenleving van man
heden wikkelen.
(Fr.) rekenplichtigheid, en vrouw buiten een wettelijk huwelijk.
Comptabiliteit,
(Fr.) mededingen, wedConcurreeren,
verantwoordelijkheid.
Compte, (Fr.) rekening, rekenschap.
Computatie, (Fr.) berekening.
Comte, (Fr.) graaf.

ijveren.

Concurent, (Fr.) mededinger, medestrijder.
Concurentie, (Fr.) wedijver, mededinging,

(2) (Isidore Marie August Francois Xaver), meestal van handelaars of kooplieden bij het
Fransch phil., 1798/1857 ; grondlegger van het verkoopen tegen den laagsten prijs.
positivisme of positieve phil.
Conde, is de naam van een oud en beroemd
Concentreeren, (Fr.) samentrekken, op een geslacht nit Conde, een stad in Henegouwen,
punt brengen.

vnerd later een heerlijkheid van de heeren

Concepcion,

prov. van Chili, Z.-Amerika, van Avesnes, daarna van Luxemburg en

9155 K.M'., 244,841 inw. Hoofdst. aan de later van Bourbon. Het zou te omvangrijk
Biobio, met dien naam, 55,458 inw. ; handel. zijn alle bekende leden van dat geslacht te
1550 gesticht, 1570, 1657, 1751, 1835 door noemen en willen wij slechts de eersten en
aardbevingen verwoest. de laagsten noemen, velen zijn bekend nit de
(2) stad op 't eiland Luzon, Philippijnen, godsdienstoorlogen en vooral bij de Hugenoten.
14,000
(1) De stamhouder was Gottfried van
Concept, (Lat.) ontwerp, proef, schets.
Conceptie, (Lat.), ontvangenis (van Maria). Conde, die ongeveer in de 12e eeuw leefde,
Conceptionsbaai, baai aan de N.kust van het huis stierf echter 1391 uit ; de helft van
de heerlijkheid verviel aan het huis Croy, de
het schiereiland Avalon, New-Foundland.
andere helft aan het huis Avesnes. De 2e
Concert, (Fr.) muziekuitvoering.
(Fr.) vergunning, bewilliging, soon van Jacques I van Bourbon, gehuwd
Concessie,
met Johanna van Conde, Lodewijk, verkreeg
inwilliging, toezegging.
Conchos, grootste Mexikaansche rivier, het als prinsdom. Deze werd daardoor de
mondt in de Rio Grande del Norte, 560 K.M stamvader van een nieuw geslacht van C.

lang.

Hij werd 1530 geb., trad openlijk als lid van

de Hugenoten op en was de ziel der samenConcierge, (Fr.) huisbewaarder, portier.
Concilie, (Fr.) vergadering, kerkvergade- zwering van Amboise, hij trok overal rond,

ring. Zie op de steden waar C. gehouden maar werd eindelijk door den hertog van
werden. Anjou gevangen genomen en doodgeschoten,
Conclave, pauskeuze, het kiezen van een 1569.
(2) (Lodewijk II van Bourbon, prins van
paus. Zio pauskeuze.
Concludeeren,

(Fr.) tot een slotsom ko- Conde), 1621/86 ; bracht Duinkerken weer

con
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onder Fransch gezag, vermeesterde Parijs, zelfs 1 M. fang met een vlucht van 3 M.,
streed dater tegen zijn vaderland ; candidaat komt echter zelden meer voor ; nog in Z.voor den Pruisischen troop, kreeg in den oor- Amerika, wordt echter om zijn veeren
jaagd ; vliegt tot 7000 M. hoog.
(2) een gouden munt uit Z.-Amerika,
ongev. 25 gulden.
Condorcet, (Marie Jean Antoine Nicolas
Caritat, markies de), 1743/94, beroemd Fr.
wiskundige en phil. Hij was medewerker aan
de groote Encyclopaedie, stelde de proclamatie aan het Fransche yolk en aan alle Europeesche staten samen, dat het koningschap
vervallen was. Door den val der Girondijnen
werd de constitutie, door hem samengesteld,
niet ingevoerd, hij moest vluchten, werd gevangen genomen en stierf door vergif. Zijn

LOJ)EWIJK 11VAN
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VAN coNDi:.

log tegen Ned. het opperbevel over een legerkorps (1672).
(3) (Lodewijk Hendrik Josef, hertog van.
Bourbon, prins van C.), 1756/1830, hing zichzelf op ; was de Jaatste van den stam, daar
zijn noon 1814 doodgeschoten was ; het vermogen verviel aan de familie Aumale.
A. N. C. MARKIES DE CONDORCET.
M.
Condensatie (Lat.) verdichting, samendrukking.
werken werden eerst in 21 deelen, later in 12
Condensator, een toestel 1783 door Volta uitgegeven_
uitgevonden om het bestaan van electrische
(Fr.) geleider ; beambte op
Conducteur,
toestanden of stroomen te ontdekken.
spoorwagens, trams, stoombooten, enz.
(2) een aan een stoommachine verbonden
Conductor, pachter, geleider ; (meestal) getoestel, dat de afgewerkte stoom opvangt en leider der electriciteit van een electriseerdeze weder verdicht. machine.
Conditie, (Lat.) voorwaarde, toestand.
Conduite, (Fr.) gedrag.
Conditioneeren, (Lat.) bedingen, in zekere
Conecuh, zijrivier van de Escambia, N.toestand brengen.
Amerika.
Condoleeren,
(Lat.) deelneming betuigen
Confectie, (Lat.) vervaardiging, fabrikatie,
verdriet of verlies.
(meest van kleederen) gemaakte goederen ; te
Condolentie of condoleantie, (Fr.) rouwbe- voren gemaakte goederen, die niet naar maat
kiag.
gemaakt zijn.
Condoom, een vliezig, rekbaar zakje, te ge(Fr.) verbond, statenbond,
Confederatie,
bruiken door den man, als voorbehoedmiddel bondgenootschap, vereeniging.
tegen bevruchting der vrouw en besmetting
Confereeren, (Fr.) beraadslagen, onderhanvan den man tegen ziekten.
delen.
Conferentie, (Fr.) samenkomst, beraadslaging.
Confessie, (Lat.) belijdenis, biecht, bekentenis.
Confetti, kleine snippertjes papier, waarmede men op carneval, maskerades en feesten elkander werpt.
(Lat.) bevestiging, aanneConfirmatie,
ming in de Prot. kerk of gemeente.
Confiseur, banketbakker, suikerbakker.
Confisqueeren, (Fr.) verbeurd verklaren.
(Fr.) gesuikerde vruchten,
Confituren,
CONDOR.
suikerwerk.
Conflict, (Lat.) botsing, verschil van meeCondor, (Sarcoramphus gryphus), een der
grootste roofvogels, fam. der Gieren. Wordt ring.

.
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(Fr.) overeenstemmend, gelijk-

vormig.

Conformisten, aanhangers der heerschende
bisschoppelijke kerk in Eng ; onderwierpen
zich aan de 39 artikelen der kerk, 1562 ontworpen.
Confrater, (Lat.) broeder, ambtgenoot.
(Lat.) tegenover elkander
Confrontatie,
plaatsing, vergelijking, tegenoverstelling.
Confronteeren, (Lat.) tegenover elkander
stellen.
Confusius, (Chineesch Kong-foe-tse, d. i.
eerwaardige (leeraar) Kong), een Chineesche phil. en geloofshervormer, geb. 19/6
551 voor Chr., was eenigen tijd minister,
maar inziende dat hij als minister niets kon
hervormen, ging hij een zwervend leven leiden, om zijn godsdienstige inzichten te prediken. Zijn geloof schreef hij in 209 woorden,
wat eigenlijk meer een moraal is, dan een
religie ; hij stierf 479 voor Chr. Voor hem
zijn vele tempels gesticht en zijn familie
werd in den adelstand verheven.
Conge, (Fr.) afscheid, ontslag.
Congestie, (Lat.), aandrang, bloedsophooping.
Congo, zie Kongo.
Congregatie, (Lat.) vereeniging, vergadering (meest) van geloovigen in de RoomschKath. kerk.
Congres, (Lat.) vergadering, bijeenkomst,
samenkomst van afgevaardigden.
Congressus interruptus, (Lat.) onderbroken
bijslaap ; meest tot voorkoming van bevruch-

Conjunctie,
(Lat.) voegwoord ; zichtbaarheid van twee hemellichamen in een lijn.
Conjuctivus, (Lat.) aanvoegende wijs.
Connaught, prov. in Ierland, 17,774 KM 2,
649,636 inw. ; visscherij, veeteelt, textiel-industrie. Hoofdst. Galway.
(2) (Arthur William Patrick Albert, hertog
van), 3e zoon van koningin Victoria, geb.
1850, gehuwd met prinses Louise Margaretha
van Pruisen, waaruit 2 dochters en een zoon
gesproten zijn.
Connecticut, rivier in de Ver.-Staten, N.O.
lijk van N.-Amerika, 656 K.M. lang, is bevaarbaar, mondt in den Atlantischen Oceaan.
(2) staat, in het N.-O. van de Ver.-Staten
van N.-Amerika, 12,925 K.M. 2 , 908,355 inw. ;
heuvelachtig, verdeeld in 8 graafschappen ;
1630 K.M. spoorweg. Is sedert 1788 een onafhankelijke staat ; hoofdst. Hartford.
Connextie, (Lat.) verbinding, samenhang.
Conrad, (Michael George), Duitsch schrijver, geb. 1846 ; '96/98 in den Duitschen Rijksdag. Schreef realistische werken over socialisme en geloof.
Conrart,
(Valentin) Fransch schrijver,
1603/75 ; in zijn salon ontstond de Academie
francaise.
Conscience, (Hendrik) Vlaamsch schrijver,
geb. 3/12 1812 ; schepper van de nieuwere

ting.
Congreve, (William) Eng. blijspeldichter,
1670/1729.
(2) (William) Eng. artillerie-officier, 1772/
1828 ; uitvinder der Congreve-rocket (een
vuurpijl). Verder van het drukken van verschillende kleuren te gelijk (kleurendruk).
Coniferen,
kegeldragende planten, b.v.
naaldboomen ; zijn altijd groen.

H. CONSCIENCE.

Vlaamsche literatuur, schreef vele romans en
novellen, waaronder geschiedkundige ; gest.
10/9 1883 te Brussel.
Conscientieus, (Fr.) nauwgezet, gemoedelijk.
Conscriptie, (Fr.) opschrijving, loting voor
de nationale militie, door Napoleon ingevoerd.
Consecratie, (Lat.) inzegening, heiliging.
Consequent, (Lat.) aan zich zelf gelijk blijven, in overeenstemming blij vend met het
voorgaande.
(Lat.) gevolgtrekking ; het
Consequentie,
CONIFEE R.
trouw blijven aan het beginsel.
Conservatief, (Lat.) behoudend, aan het
Conisch, kegelvormig. oude vasthoudend, niet met het nieuwe meeConjeveram, stad in Eng. presidentschap gaand.
Madras, Eng.-Indie, 46,140 inw.
Conservator, (Lat.) bewaarder, toeziener.
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Conservatorium,

(Lat.) of

Conservatoir

(Fr.), hoogere muziekschool.
Conserveeren, bewaren, in acht nemen ; het
onttrekken van voedingsmiddelen aan bederf.
Dit geschiedt op verschillende wijzen, b.v.
drogen, afsluiting van lucht, bevriezing en
veel door bederfwerende scoff en, hoofdzakelijk zout (inlegging).
gesuikerde
plantensuikers ;
Conserven,
vruchtea of vruchtensappen ; ingemaakte
vruchten.
Considerant, (Prosper Victor) Fr. socialist
1808/93 ; verbreidde de ideeen van Fourier,
redacteur van de „Phalange" en „La democratie pacifique", 1848/49 was hij afgevaardigde naar de nationale vergadering en voegde hij zich bij de Bergpartij. Hij wekte met
Ledru Rollin en Felix Pyat het yolk op naar
de wapens te grijpen. Moest vluchten en ging
naar Brussel, later naar Texas. Hij streed in
Amerika steeds voor de toepassing van de
soc. ideeen, maar steeds te vergeefs ; van of
1869 leefde hij in Parijs als een vergeten
burger.
Consideratie, (Fr.) beschouwing, inachtneming, verzachtende omstandigheden.
Consideratie gebruiken, toegefelijk zijn, inschikkelijk.
(Fr.) in bewaargeving, ter
Consignatie,
verkooping aan winkeliers zenden ; goederen,
die een koopman of fabrikant aan een winkelier zendt om te verkoopen en zoo doze ze
niet verkoopen kan, weer terug kan zenden.
De winkelier ontvangt de goederen in cornmissie, de eigenaar zendt in consignatie.
(Fr.) voorschrift, loswoord,
Consigne,
wachtwoord.
Consigneeren, in consignatie zenden ; militaire troepen in gereedheid houden.
Consistent,
(Lat.) dicht, stevig, vast,
duurzaam.
Consistentie, (Lat.) de toestand der stof
naar hun uiterlijken worm ; vastheid van
vloeistof.
Consistorium, (Lat.) vergadering van kardinalen onder voorzitterschap van den pans.
Console, (Fr.) draagsteen, pilaar, midden,

stuk.

CONSOLE.

Consonanten,

medeklinkers, samenklinken-

de torten.
(Lat.) medestanders, deelneConsorten,
mers, deelgenooten, helpers.

con

Constabel, gerechtelijke dienaar en rustbewaarder in Eng. ; eigenlijk stalgenoot, kameraad.
Constans, 3e zoon van Constantijn den
Groote, geb. 323 na Chr., kreeg Illyrie, Afrika en It., moest vluchten en stierf 350.
(2) (Jean Antoine Ernest) Fr. staatsman
en diplomaat, geb. 1833 ; 1880 minister binnenl. zaken, 88/92 -vveder. Tegenstander der
boulangisten, 1899 gezant to Konstantinopel.
(2) stad in Baden, aan het vervolg van den
Rijn nit het Meer van Constans, 21,445 inw.
1192/1548 vrije rijksstad, daarna aan Oostenrijk, 1805 Baden ; 25/6 1183 vrede tusschen
keizer Frederik I en de Lombardische steden.
Concilie 1414/18, Huss en Hieronymus van
Praag aldaar Coen verbrand.
(3) (Meer van C.) zie Bodensee.
Constant, (Fr.) onveranderlijk, standvastig. C.-p-,rootheden, grootheden die een onveranderlijke waarde hebben
(2) (Benjamin) Fransch schilder, 1845/1902 ;
bekend door zijn Oostersche tafereelen.
Constant de Rebecque,
(Benjamin),
Fransch schrijver en redenaar, 1767/1830 ; bij
het uitbreken der revolutie gaf hij werken
uit tegen anarchisme en despotisme, werd
1802 verbannen, mocht 1816 terugkeeren.
Constantia, (Lat.) standvastigheid.
Constantijn,
(Constantinus) naam van
eenige Oost- en West-Rom. keizers : I. de
Groote, (C. Flavius Valerius Aurelius Claudius) 274/337 ; hij verhief het Christendom
tot staatsgodsdienst, doch liet zich op zijn
sterfbed eerst doopen. Hij liet zijn oudsten
zoon vermoorden en later zijn vrouw door
verstikking ; hij bevorderde kunst en wetenschap, maakte wetten tegen verdrukking en
verdeelde zijn rijk onder zijn zonen, welke hij
tot Caesars maakte.
II (Claudius Flavius Julius) 316 geb., hij
verkreeg Spanje, Gallia en Britannia, werd
340 door z ijn broeder verslagen.
werd bij de verwarring in Gallia,
III.
Spanje en Britannia keizer, 407, werd echter te Rome ter dood gebracht. IV, geb. 612,
was van Febr. tot Juni 641 keizer. IV, geb.
648, keizer 668/85, versloeg 7 maal de Arabicren. V, was voor het O.lijke Rom. rijk III,
geb. 719, keizer :41/75, breidde zijn rijk
zeer uit. VI, geb. 771, keizer 780/97, werd
door zijn moeder onttroond en van het licht
van zijn oogen beroofd. VII, geb. 905, keizer 912/959, regeerde onder regentschap van
zijn oom Alexander, en later van zijn moeder ; schreef geschiedkundige werken. VIII,
geb. 961, keizer 1025/28, liet de regeering
aan zijn ministers over. IX, 1042/55, kwam
door het huwelijk op den troon, verloor
groote deelen van zijn rijk. X, geb. 1007,
keizer 1059/67. XI, geb. 1404, keizer 1448/53,
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laatste Byzantijnsch keizer, moest 1446 voor
den Sultan Murad II bukken en werd schatplichtig gemaakt ; 1452 begonnen de aanvallen op Konstantinopel en 29/5 verloor hij
het leven in den slag bij Romanuspoort.
(2)
hertog van Sparta, kroonprins van
Gri., oudste zoon van koning George, geb.
1868, gehuwd met prinses Sophie van
Pruisen.
(3) naam van 4 koningen van Schotland
I, 458/79 ; II, 858/74 ; III, 903/43 ; IV, 984/85.
(4) Russische grootvorsten : C. Pawlowitsch,
1779/1831, tweede zoon van keizer Paul I,
zag van den troon 9 Dec. 1825 af, moest bij
het uitbreken der revolutie 1830 vluchten.
C. Nicolajewitsch, tweede zoon van keizer
Nicolaas, 1827/92 ; streed tegen de Finnen.
1862 stadhouder van Polen, was van 81/83
verbannen. Zijn dochter Olga is koningin van
Griekenland ; oudste zoon, Nicolaas, geb.
1850, word '81 naar Siberia verbannen.
C. Constantinowitsch, 2e zoon van den vorige, geb. 1858 ; 1900 opper-chef van de militaire leerschool.
Constantin, (Marc) Fr. liederendichter,
1810/88 ; maakte ongev. 2000 liedjes, die hij
ook op muziek zette.
Constantine, dep. van Algeria, 191,527
K.M. 2 , 1,990,922 inw. ; met hoofdst. aan de
Rummel, 48,243 inw. ; handel en industrie,
13/10 1837 door de Franschen bestormd.
Constantinopel, zie Konstantinopel.
Constantius, I (Chlorus) ongev. 250 n. Chr.,
vader van Constantijn den Groote ; regeerde
305/306, versloeg de Franken on herstelde
de rust in Gallia ; II, zoon van Constantijn
den Groote, geb. 317, word 324 Caesar, kreeg
Egypte en .zie ; 350 keizer van het geheele
rijk, gest. 361.
Constateeren, (Fr.) lets als bowezen vaststellen.
Consternatie, (Fr.) ontsteltenis, verslagenheid.
Constituoion, voorheen : Nueva Bilbao,
hoofdstad van de prov. Maule, Chili, 30.000
inw. ; visscherij en scheepsbouw.
Constitueeren, (Fr.) vaststellen, verordenen, voltallig of wettig verklaren, samenstellen.
Constitucerende vergadering, naam voor
de vergadering van volksvertegenwoordigers,
die eon nieuwe staatsregeling zullen vaststellen, b.v. Assemblee Nationale, der eerste
Fr. omwenteling.
Constitutie, (Lat.) vaststelling, regeling ;
regeering met grondwet ; bouw, samenstelling.

Constructeur,

(Fr.) bouwmeester, samen-

steller.

Construeeren, samenstellen, opbouwen, vervaardigen.

Consul, was oorspronkelijk den naam voor
den hoogsten staatsdienaar in Rome, in 500
v. Chr., werden slechts twee consuls gekozen,
elk voor een jaar ; dit word later verlengd en
Caesar liet zich voor 10 jaar kiezen. Thans
heeft het woord eon geheel ander° beteekenis.
(2) Regeeringsvertegenwoordiger in het
buitenland, hoofdzakelijk in groote steden,
tot wien de zich daar bevindende landslieden
zich kunnen wenden om hulp of raad.
Consulaat, zetol van eon consul.
•Consulair, den consul betreffende.
Consult, (Lat.) visite, bezoek, samenkomst,
beraadslaging, b. v. van twee doktoren.
Consultatie, raadvraging, zie consult.
Consulteeren, raadpleging, raadvragen, beraadslagen.
Consumeeren, (Lat.) gebruiken, verbruiken, nuttigen.
Consumptie of consumsie, (Lat.) het gebruik, het noodige voor het onderhoud van
het leven ; (meestal) de vertering in eon café.
Consumptie-artikelen,
de verbruiksartikelen, voedsel, eten en drinken, (ook) tabak,
suiker, alcohol.
Contact, (Lat.) aanraking, verbinding.
Contant, (It.) tegen gereed geld, direct°
betaling.
Contanten, beschikbaar, aanwezig, los geld.
Contarini, oud geslacht uit de republiek
Venetia, waaruit 8 doge's, 4 patriarchen,
vele veldheeren en staatslieden. Dominico I
C., doge, 1043/71 ; ontrukte den Hongaren
Zara ; Nicola C., doge, 1630/31. Ludovico C.,
doge, 1676/84, vertegenwoordigde de republiek op het vredescongres in Westfalen ;
ijverde tegen het afstaan van Kreta aan Turkije.
Content, (Fr.) tevreden, voldaan.
Conterfeitsel, (Fr.) namaking ; afbeelding,
portret.
Contich, gem. in Belg., prey. Antwerpen,
5200 inw.
Continent, (Lat.) het vasteland.
Continentaal stelsel, het verbod van Napoleon I, uitgevaardigd 21/11 1806 to Berlijn
en eenige malen verscherpt, waarbij bet aan
het vasteland verboden word handel to drijyen met Eng. ; dit maakte Napoleon gehaat,
daar de landen er zeer onder laden en eon
uitgebreide smokkelhandel ontstond. Het was
dienende om den handel van Eng. to knakConstitutioneele regeering of monarchic, ken en het zoodoende spoediger tot overgave
regeeringsvorm, gebonden aan een constitu- to kunnen dwingen.
Conto, (It.) rekening, a conto, op reketie, grondvvet.
Constructie, (Fr.) bouw, samenstelling, ning.
Contra, tegen, tegenover
vervaardiging.
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Conversatie, (Fr.) gesprek, omgang.
Contrabande, smokkelwaar, sluikhandel,
Conversatie-taal, die taal, die men gewoon(meestal) oorlogsmateriaal.
Contra-bas, laagste strijkinstrument. lijk spreekt op congressen of conferentien ;
het is gewoonlijk Fransch, dat is dus een conversatie-taal.
woordenboek der
Conversations-Lexicon,
samenleving ; een boek waarin een kort begrip
van alle taken, dinged, steden, woorden en
personen wordt gegeven ; wordt alphabetisch
opgesteld. Bij ons meer bekend onder Encyclopedie.
Converseeren, met elkander spreken (meest
tot aanleering van een vreemde taal) ; met
elkander omgaan, verkeeren, schrijven, in
CONTRA-BAS.
verhinding stain.
Contract, (Lat.) verdrag, overeenkomst.
Convocatie, (Lat.) oproeping, samenroeContractant, hij die een overeenkomst ge- ping.
sloten heeft.
Convuisiel, (Lat.) krampachtig.
(Lat.) tegenspraak, tegenContradictie,
(William Martin) Eng. reiziger en
Conway,
strijdigheid.
schrijver, geb. 1856 ; schreef werken over
in
Contraire, (Au) (Fr.) tegenovergesteld,
kunstgeschiedenis.
tegendeel.
Cook, (James) Eng. zeevaarder en wereldContramine, (Fr.) tegenmijn, tegenlist, reiziger,
geb. 27/10 1728 ; maakte '68/71 zijn
tegenwerking ; de speculatie op Baling van
eerste groote reis, voer 6/2 1770 tusschen
koers. In de C. zijn, dwars zijn, tegenovergesteld zijr ; aandeel hebben in speculatie op
koersverlaging.
Contrarie, hot tegenovergestelde, an contrain
Contrast, (Fr.) tegenstelling, verschil.
Contre *, tegen, tegenover (als contra).
Contribueeren, (Fr.) bijdragen, medewerken ; wekelijkschen of maandelijkschen gelde.JAMES COOK
lijken steun doen toekomen.
Contributie,
(Fr.)
bijdrage,
geldelijke beide deelen van Nieuw-Zeeland door,
waarna doze straat Cookstraat wordt gesteun.
Controle, (Fr.) toezicht, onderzoek, nare- noemd ; 31/7 1775 ontdekte hij de Sandwicheilanden. 14/2 1779 word hij in een twist met
kening.
Controleeren, (Fr.) nazien, onderzoeken, de inwoners van Owaihi gedood en slechts
een deel van zijn lijk kon door de Eng. nog
nagaan.
Controleur, (Fr.) toeziener, opzichter, on- terug gevonden worden.
derzoeker.
(Lat.) passen, gelegen
Convenieeren,
komen.
Convent, klooster ; gezamenlijke kloosterbewoners.
Conventie, (Lat.) samenkomst, overeenkomst. Nationale C., het regeeringslichaam
tijdens de Fransche revolutie, 20 Sept. 1792
tot 26 Oct. 1795 ; vaardigde vele republikeinsche wetten uit. Zie verder de plaatsen waar
C. gehouden werden.
Conventioneel, alles wat volgens overeenkomst, gebruik of gewoonte wordt gedaan ;
gewoonlijk.
Conversano, staid, It. prow. Bari, 13,665
inw.
•
* Men zie voor woorden met Contre, ConDR. F. A. COOK.
tra, en anders op het woord zelf, b. v. contra(2) (Dr. Frederic Albert) Amerikaansch
order op order, Contra-Remonstranten op
N.-pool-reiziger, vertrok 1907 naar het N.
Remonstranten.
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en keerde 1 Sept. 1909 terug met de mededeeling, dat hij 21-22/4 1908 de N.-pool had
ontdekt en dat zich aldaar geen land bevindt.
(3) (Eliza), Eng. schrijfster en dichteres,
1817/89.
(4) (Thomas) 1808/92, stichter van het
Eng. reisbureau C. & Son, te Londen ; heeft
thans ongev. 200 filialen.
Cook, (Mount-) hoogste berg op NieuwZeeland, 3764 M. hoog.
Cook-Archipel, Hervey-eilanden, een eilandengroep in den Grooten Oceaan, behoorende
tot Polynesia, 1773 door Cook ontdekt ; oppervl. 368 K.M2 ., 9000 inw. ; sedert 1888 Eng.
Cooke, (William Fothergill) Eng. natuurkundige, 1806/79 ; vond 1839 een telegraafapparaat uit, voor Morse.
(2) (John Estan) N.-Am. schrijver, 1830/86.
Cookstraat, straat tusschen het N.'lijke en
Z.'lijke eiland van Nieuw-Zeeland, 1776
door Cook ontdekt.
Cool, (W.) geb. 1848 ; Ned. generaalmajoor, inspecteur bij het militair onderwijs
en sedert 27/7 1909 minister van oorlog.
Diende 1876/82 in Ned.-India.
Coolgardie, stad op het Z.'lijk deel van
W.-Australia, 15,000 inw. ; rijke goudmijnen.
Coolsma, (Sierk) Ned. zendeling en kenner
der Soendaneesche taal, geb. 1840 ; schreef
een woordenboek Soendaneesch-Holl., zette
den bijbel in het Soendaneesch over.
Cooper, rivier op Australia.
(2) rivier in Z.-Carolina, N.-Amerika.
(3) (James Fenimore) Amerik. romanschrijver, 1789/1851 ; beschreef het Amerik.
Indianenleven, was zees beroemd.
CoOperatie, (Fr.) samenwerking, hoofdzakelijK van een aantal personen, die een doel
nastreven, b. v. door oprichting van eigen
winkels, tot het verkrijgen van betere en
goedkoopere waren en door het samenwerken van arbeiders in een fabriek, waardoor
goedkooper work geleverd kan worden en een
patroon uigesloten blijft van zijn jaarlijksche
verdienste. In het eerste geval spreekt men
van verbruiks-C., in 't tweede van productieve C. Thans noemt men ook C. die zaken,
die aandeel in de winst geven aan de afnemers of verbruikers.
Coopman,
(Theophiel) Vlaamsch schrijver, geb. 1852

CoPAIFERA-00031.

Copaiva-balsem,

cop

boom, gcelachtig bruin, aromatisch ; geneesmiddel tegen ziekten der urinalen. Ook tot
bereiding van een lakvernis.
Copal, een harssoort, gelijkt sprekend op
barnsteen, is glasachtig ; krijgt daar waar
het afbreekt een schelpachtigen vorm en is
slechts bij hooge temperatuur smeltbaar.
Wordt meest in Afrika gevonden, maar komt
ook uit Australia, Z.-Amerika en O.-India ;
wordt gebruikt voor vernis en laksoorten,
maar ook voor sieraden evenals van barnsteen.
Copalolie, de gecondenseerde dampen, die
ontstaan bij smelting van Copal, deze dient
tot oplossing van eenige copalsoorten.
Copartnership, (Eng.) een in den laatsten
tijd meer en meer in 't gebruik komend stelsel om werklieden of personeel boven hun
loon eon deel der winst of te staan, die in een
zaak wordt gemaakt.
Copeland, (Ralph) Duitsch sterrenkundige,
1837/1905 ; maakte een Noordpooltocht, gaf
met Dreyer het internationale maandschrift
„Copernicus" uit.
Copernicus,
(Nicolaas) grondlegger der
naar hem genoemde nieuwere sterrenkunde,
hij werd 19/2 1473 geboren in 0.-Pruisen,
studeerde in de geneeskunde, maar woonde
tevens sterrenkundige lessen bij, waardoor hij
ook opgewekt werd de wiskunde te beoefenen. In Italie kreeg hij een leeraarsambt in
de wiskunde, maar hij ging spoedig daarop
weer naar zijn vaderland, werd daar kanunnik van het domstift Frauenburg, waar hij
zich geheel op de sterrenkunde toelegde. 1530
had hij het uitgebreide werk „De orbium
coelestium revolutionibus libri IV" voltooid,
maar wachtte steeds met de uitgave om verbeteringen aan to brengen ; hij deelde zijn
vrienden een en ander mede, zoodat door
deze iets van zijn nieuw stelsel bekend werd.
Even voor zijn dood, 21/5 1543, werd hem
eindelijk het eerste exemplaar overhandigd
van zijn onsterfelijk werk. Hierin verwierp
hij het oude stelsel van Ptolemaeus en ging
van de veronderstelling uit, dat de zon het
middelpunt van ons planetenstelsel is, waarom zich de aarde met andere planeten wentelen. Het work werd 1617 voor 't eerst in Amsterdam uitgegeven.
(It.) (muziekterm) bedekt, geCoperto,
dempt.
Copiapo,
stad in Chili, prov. Atacama,
15,000 inw. ; industrie, rijke koper- en zilvermijnen.
Copie, (Fr.) af schrift, afdruk, (in drukkerijen) het geschrevene dat gezet moet
worden.
Copieeren, (Fr.) overschrij von, naschrijven,
in een daarvoor in gericht boek overdrukken.
Copierecht, het recht om een werk te laten

de liars van een Copaifera- drukken en nit te geven.
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Copiist of Copist, of-, na- of overschrijver ; C. de los Andes, is het uitgebreidste gebergte
ook hij, die schilderijen van groote meesters der aarde, strekt zich over een lengte van
15.000 K.M. van bet W.'lijke deel van Z.naschildert.
Coparro, stad, It. prov. Ferrara, 39,267 Amerika uit. Is verdeeld in C. van : Patagonia, Chili, (Aconcagua 6970 M. hoog, hoogste
inw.
Coppee, (Francois) verdienstelijk Fr. dich- berg van geheel Amerika), Peru (Sahama,
ter, geb. 1842, een der voornaamste vertegen- 6415 M. hoog, Illimanie, 6504 M. hoog, Sorawoordigers der zoogenaamde Parnassiens ; ta, 6562 M. hoog), Quito, (Chimborazo, 6310
schreef schetsen uit het volksleven.
M. hoog, Cotopaxi, 5960 M. hoog), Columbia
Copra of Kopra, ook wel olienoot genaamd, (Pic van Tolima, 5584 M. hoog). Er zijn
stukken gesneden en gedroogden kokosnoot, vele vulkanen, waaronder nog velen werkwaaruit men door persing de kokosolie wint. zaam.
Cordova of Cordoba, prov. in Spanje, opperCoprophagen, dieren, die zich voeden met
de uitscheidingen van andere dieren.
vl. 13,727 K.M. 2 , 455,859 inw. ; rijk aan delf
stoffen, granen, olie, wijn. Met de hoofdst.
Copy, zie Copie.
Coquard, (Arthur) Fr. componist, geb. met dien naam, 58,275 inw., gelegen aan de
1846.
Guadalquivir, deels Rom. deels Moorsche
Coquelin, (Benoit Constant) de Oudste, gevierd Fr. tooneelspeler en schrijver, geb.
1841, rnaakte gastreizen door Europa en
Amerika ; gest. 1909.
(2) (Ernest) de Jongste, broeder van den
vorige, eveneens tooneelschrijver en -speler,
geb. 1848, schreef order het pseud. „Pirouette". Stierf spoedig na zijn broeder, 1909.
Coquet, (Fr.) behaagziek, minziek.
WAPEN VAN CORDOVA,
(2) rivier in Eng., Northumberland, 64
K.M. lang.
Coquette, (Fr.) behaagzieke vrouw, min- oorspron.g; is zeer oud, heeft arena voor stiezieke vrouw.
rengevechten, een R.-Kath. kerk, voorheen,
Coquetteeren, (Fr.) verliefd reaken, lief. de een Moskee, een der schoonste bouwwerken
opwekken, zonder deze te willen beantwoor- der wereld, heeft 20 poorten, 15 torens en
den, behagen.
100 kapellen, handel is reeds lang achteruit(Fr.) afkeurenswaardige be- gaand.
Coquetterie,
haagzucht, verliefd-doenerij, zonder het te
(2)
een der 14 staten. van Argentinie,
meene n
161,036 K.M. 2 , 429,908 inw. ; bergachtig, met,
Coquimbo, pro -v. in Chili, Z.-Amerika, eenige groote rivieren ; hoofdst. met dien
33,423 K.M , 199,677 inw. ; mineralen, gra- naam, 47,609 inw., in het dal van Rio Prinen, vruchten. Met hoofdst. met dien naam, memo gelegen. Is in 1573 gesticht en thans
gelegen aan de Coquimbo, 15,712 inw.
ongev. het midd.elpunt der Argentijnsche
Corato, stad, It. prov. Bari, 41,739 inw.
republiek.
Corbieres, gebergte in Z.'lijk Frankrijk,
stad in Mexico, staat Vera Cruz,
(3)
1231 M. hoog.
11,500 inw. koffie- en suikercultuur. 1821
Corcovado, golf tusschen Z.-Chili en Chiloe. werd hier het verdrag der onafhankelijkheid
(Charlotte) geb. 1768, hing de van Mexico geteekend.
Corday,
theorieen der Girondijnen aan, maar kon de
Cordon, (Fr.) lint, koord, gren.sbezetting,
gruwelen der revolutie niet goedkeuren, ver- verweerlinie, een rij van wachtposten.
moordde daarom 13/7 1793 Marat ; 17/7 geCordonier, (L. M.) beroemd Fr. architect,
guillotineerd.
geb. 1854 ; vestigde zich te Rijssel. Behaalde
den eersten prijs te Parijs, Brussel, Chicago,
Ccrdaat, flink, moedig, kloek, wakker.
Cordeliers, (Fr.) een politieke club tijdens en kreeg den eersten prijs voor de beursde Fr. revolutie, die in een Franciskaner prijsvraag van Amsterdam (werd niet uitge
klooster der Cordeliers (strikdragers) verga- v oerd) en in 1906 voor het Vredespaleis te
derde. De leden waren eerst bondgenooten, 's-Gravenhage.
Corduaanleder, eel). fijne, glanzende lederlater tegenstanders der Jacobijnen, zij wersoort van geitenvellen bereid.
den Maart 1794 geheel vernietigd.
Corea, zie Korea.
Cordella, (Giacomo) It. musicus en compo(Marie), Eng. romanschrijfster,
Cord!'
nist, 1786/1846, schreef ongev. 20 opera's.
Cordier, (Eleonore Tenaille de Vaulabelle, geb. 1860 ; stiefdochter van Charles Mackay.
gezegd Jules) Fr. vaudevillist, 1802/59, Vele werken van Naar, ook in. 't Holl. overgezet.
schreef ook drama's.
Coremans, (Edward) Belg. jurist en staatsCordilleras, (Sp. hergketen) de naam is :

.
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man, geb. 1835 ; schreef „Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830".
Corentijn,
rivier in Z.-Amerika, scheidt
Eng. Guyana van Ned. Guyana.
Corigliano Calabro, stad, It. prov. Cosenza,
15,379 inw.
Corinthe, voorheen een landschap van den
Peloponnesus, een landengte tusschen de
Golf van Corinthe en de Golf van Saron,
met ongev. 600,000 bewoners. De hoofdst.
was Corinthus, thans Nieuw-Korinthe. Was
het middelpunt van den handel van geheel
Hellas, bekend om zijn gunstige ligging,
had ongev. 300,000 inw. Was ook het middelpunt van kunst en industrie. 1074 v. Chr.
werd de stad door de Doriers ingenomen. In
den Peloponnesischen oorlog ging de geheele
macht verloren, het sloot zich bij Macedonia
aan en werd 146 v. Chr. door de Rom. verwoest ; 44 voor Chr. weder opgebouwd, waarna
het weder tot bloei kwam. Het had reeds
vroeg een Christelijke gemeente, en werd in
de middeleeuwen dikwijls belegerd ; 21/2 1853
door een aardbeving geheel verwoest. Een
weinig N'lijk weder herbouwd (N. K.), heeft
thans weer 5000 inw. Daarbij het kanaal
van C., 1893 geopend, 1881 begonnen. Is 62
K.M. lang, 8 M. diep.
(2) een, hoewel klein, doch belangrijke
plaats in N.-Amerika, staat Mississippi,
4000 inw., 9/5 1862 bloedige nederlaag der
geconfedereerden.
Coriolanus, bijnaam van den Rom. patricier Gnaeus Marcius, een beroemd legeraanvoerder der oudheid. 493 voor Chr.
streed hij met succes tegen de Volskische
stad Corioli, waarvan hij zijn naam kreeg,
hij werd echter door de Plebejers verbannen,
waarop hij in dienst der Volsken ging en
tegen de Rom. streed, overal de eigendommen der Plebejers roovend of vernietigend.
Hij verscheen voor Rome en kon slechts door
het 3e gezantschap, bestaande nit Rom.
vrouwen, bewogen worden terug to keeren.
Cork, graafschap in lerland, prov. Munster, 7485 K.M 2 ., 404,813 inw., had in 1850
meer dare het dubbele aantal inw. Textielindustrie, bierbrouwerijen, leerlooierijen.
Hoofdst. met dien naam, niet ver van de
Baai van C., 75,345 inw. ; is ten deele op een
eiland, ten deele op het vasteland gelegen,
verbonden door eenige bruggen. Word in de
6e eeuw gesticht, 9e tot de lle in Deensch
bezit, 1690 door de Eng. genomen.
Corleone, stad, It. prov. Palermo op Sicilie, 16,350 inw.
Comm, (Fr.) oppasser, geleider.
Cornalijn,
een kleurig (rood, geel, wit)
gesteente.
Cornaro,
(Caterina Lusignana), koningin
van Cyprus, 1454/1510, na den dood van

haar gemaal en haar zoon, 1474, nam Vene-

tie de regeering van Cyprus zelf in handen,
zij leefde omringd van dichters en geleerden.
Corned beef, Amerik. geconserveerd vleesch
in blikken.
Corneille, (Pierre) Fr. dramaticus, 1606/84 ;
hij schreef vele drama's, eenige blijspelen,

PIERRE CORNEILLE.

maar stierf in kommervolle omstandigheden
te Parijs. Hij wordt de schepper der Fr.
klassieke treurspelen genoemd.
(2) (Thomas), Fr. dramaschrijver, broeder
van bovengenoemde, 1625/1709, maakte ook
woordenboeken.
Cornelia, een der edele Rom. vrouwen,
dochter van Publius Scopio Africanus, was
gehuwd met Tiberius Sempronius Gracchus,
177 en 163 voor Chr. consul, 169 v. Chr. censor. Zij was ongev. 150 v. Chr. geboren, is
de moeder der Gracchus ; Cicero roemde den
stijl van haar brieven.
Cornelissen (Jacob), Ned. schilder uit de
16e eeuw.
(2) (Christiaan) Ned. anarchistisch spreker en schrijver, geb. 1864. Woont sedert
lang to Parijs. Schreef o. a. : „Op weg naar
een nieuwe maatschappif.
Corneliszen of Cornelissen, (Cornelis) Ned.
schilder, 1562/1638, te Haarlem.
Cornelius, pans 251/53, heilige ; gedenkdag
2 Febr.
(2) (Karl Sebastian), Duitsch natuurkundige, 1819/96 ; prof. te Halle, schreef over
electriciteit en magnetisme.
(3) (Peter von), Duitsch historieschilder,
1783/1879; stichter van den monumentalen
(4) (Peter von), dichter en componist,
leerling van Von Liszt en Wagner, 1824/74,
neef van bovengenoemde. Prof. te Miinchen.
Schreef : „Der Barbier von Bagdad".
(5) (Karl Adolf), Duitsch geschiedkundige, 1819/1903 ; prof. te Miinchen.
Corner, (Eng.) hock ; een kring van kooplieden of financiers, die door opkooping de
prijs van verschillende zaken doen stijgen,
waardoor zij verdienen, en de markt in hun
macht krijgen.
Cornet, (Sp.) de vaandeldrager, vaandrig ;
(thans) een soort trompet met 3 kleppen.
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Cornette, (Arthur), Z.-Ned. schrijver en
phil., 1852/1907.
Corning, handelsstad in staat New-York,
11,061 inw.
stoommachine met een
Corn machine,
cylinder
-
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Cornu, (Lat.) hoorn, blaasinstrument.
(2) (Maxime), Fr. botanicus, 1843/1901.
Cornwall, Z.Arlijk graafschap in Eng.,
3495 K.M2 ., 322,489 inw. ; heuvelachtig,
mineralen, scheepvaart, visscherij. Hoofdst.
Bodmin.
(2) (Barry), pseud. van B. W. Prokter.
Coroa, Portugeesche gou.den munt, ongev.
27 gulden. C. de Prato, zilvermunt, ongev.
6 gulden.
Coroados, een Indianenstam in Brazilie.
Corococo, stad in Bolivia, een der hoogst
geiegen steden der aarde (4070 M. boven den
zeespiegel), 4000 inw. ; koper en zilvermijnen.
Corona, (Lat.) krans, kroon, bij de oude
Rona. een eereteeken of gave. Ook de lichtkrans om de maan, bij totale zonsverduistering.
Coronel, (Samuel) Ned. geneeskundige en
schrijver, geb. 1827 ; schreef „De gezondheid
en schoonheid der vrouw", „Atlas der in- en
uitwendige deelen v/h. lichaam".
Coronelii (Marco Vincentio), It. geschieden aardrijkskundige, 1650/1718 ; teekende
vele landkaarten, schreef encyclopedische
werken.
Coroner, overheidspersoon in Eng., bij
lijkscbouwingen in zelfmoord gevallen.
Corot, (Jean Baptiste Camille), Fr. landschapschilder, 1796/1875 ; zijn navolgers worden wel „Inpressionisten" genoemd.
Corporatie, (Fr.) gilde, broederschap, vereeniging, lichaam.
vereeniging,
Corps,
(Fr.)
afdeeling,
lichaam.
Corps diplomatique, (Fr.) de gezamelijke
gezanten aan een L.of.
Corpulent, (Fr.) gezet, zwaarlijvig, dik.
Corpulentie, (Fr.) zwaarlijvigheid, dikheid.
Corpus, (Lat.) lichaam, het geheel, gezelschap.
Corpus dello% voorwerp waarmede een
misdaad is begaan of het gestolen voorwerp,
dikwijls getuigenmateriaal.
Corpus Juris, het wetboek van het Rom.
recht, een boek met alle Rom. wetten, door
keizer Justinianus in de 6e eeuw bijeengebracht.

Corral, (Sp.) kraal, omheinde ruimte waarin het vee gedreven wordt in Z.-Amerika ;
omheinde plants voor olifanten.
Corral Nuevl, stad, eiland Cuba, 13,000
inw.
Correa de Sa Benavides, (Salvador), Portugeesch admiraal, 1594/1688, hielp de Ned.
uit Brazilie verdrijven, werd gouverneur van
Rio de Janeiro, bracht later de geheele
W.kust van Afrika onder Portugeesch bestuur.
Correct, (Lat.) zuiver, vrij van fouten,
nauwkeurig.
Corneae, (Lat.) verbetering, goedzetting,
terechtzetting, fouten verbetering. Voor
het afdrukken van eon artikel of werk behod b de eerste drukproef correctie (verbetering), dat is het uithalen, verbeteren en
terechtzetting van allerlei zet- of schrijffouten. T)it geschiedt meestal eerst door den
daarvoor aangestelden corrector en later door
den auteur. Tot verbetering van fouten heeft
men een zeker aantal teekens, die de zetter
verstaat en op den rand van de drukproef
aangebracht worden.
Correctioneel, (Fr.) verbeterend. C. straf :
straf ter verbetering. C. vonnis, een niet
onteerend vonnis, b.v. voor jeugdige personen.
Corrector, (Lat.) verbeteraar, iemand,
meestal can een drukkerij verbonden, tot
verbetering (correctie, zie aid.) van de eerste
drukproeven.
Correggio, (Antonio Allegrida), of Coreggio, eon der beroemste It. schilders, geb.
1494 te Corregio en 5/3 1534 aldaar gest. ;
bekend zijn „Maria's hemelvaart", „De
geboorte van Christus", zijn Madonnabeelden, „St. Sebastian".
(2) stad, It. prov. Reggio, 14,437 inw.
Correlatie, in wederzij dsche betrekking
staan.
Correspondeeren, (Fr.) briefschrijven, in
verbinding staan ; (op kantoren) het schrijyen en beantwoorden van brieven.
Correspondent, (Fr.) briefschrijver, iemand
die verbindingen onderhoudt, (ook) agent,
vertegenwoordiger. Dagblad-c. : iemand die
mangesteld is door een dagblad, om van nit
zijn woonplaats berichten en brieven te zenden.
Correspondentie, (Fr.) briefwisseling, verbinding, de geschreven en ontvangen brieven, brieven en berichten in dagbladen van
correspondenten ; (ook) de beantwoording van
vragen, door de abonne's aan een dagblad
gedaan.
Correze, rivier in Z.Vv'. Frankrijk, 85 K.M.
lang, mondt in de Dordogne.
(2) daarna genoemd, Fr. dep., 5866 K.M 2 .,
317,430 inw. Hoofdst. C., 1800 inw.
Corrib, meer in W.-Terland, 183 K.M2.
-
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Corridor, (Fr.) gang, overdekte gang tusschen twee kamers.
prov. in Argentinie, Z.Corrientes,
Amerika, oppervl. 85,402 K.M 2 ., 282,731
inw. ; heeft verschillende schoone meren, begroeit met de „Victoria Regia". Hoofdst.
met dien naam, aan de monding der Paraguay, 16,129 inw. ; haven, scheepvaart. De
bewoners spreken een Indiaansche taal.
Corrigeeren, (Fr.) verbeteren, zie correctie.
Corrigenda, (Lat.) zie errata.
Corruptie,
(Lat.) bederf, verdorvenheid,
vervalsching, omkooping, bedriegerij.
Corsaar,
(It.) kaper, kaperkapitein, zeeroover.
Corset (Fr.) rijglijf, keurslijf, een tegenwoordig deel der onderkleeding der vrouw,
dient tot steun en tot het vormen van een
behaaglijker ( ?) uiterlijk. Den laatsten tijd
wordt het echter (niet zonder grond) bestreden. Als de uitvindsters of invoerster
wordt genoemd : Isabella van Beieren, maar
als bovenkleeding.
Corsica, (Fr. Corse) Fransch eiland in de
Midd'landsche zee, 8799 K.M 2 ., 291,160 inw. ;
wordt door een granietachtig gebergte, tot
2710 M. hoog, doorloopen ; hoofdrivier Golo,
84 KM. lang. Aangenaam klimaat, vruchtbaren bodem ; hoofdprod. : wijn, Z.-vruchten,
vlas, indigo, katoen, olie, zijde en delfstoffen. De bewoners (Corsikanen of Corsen)
staan in beschaving nog zeer ten achter.
Handel is belangrijk. Hoofdst. en haven Ajaccio. In de 5e eeuw voor Chr. kwam het land
aan de Carthagers, 238 1.766r Chr. aan de
Rom., daarna kwam het onder de Goten,
Franken, Saracenen, 1284/1764 onder Genua ;
Coen stond de bevolking herhaaldelijk op en
vormde 1736/41 een eigen koninkrijk. 1768
veroverde Frankrijk bet, 1794/96 stelde het
zich onder Eng bescherming, waarvan het
een vice-koningschap vormcle, daarna nam
Frankrijk het weer in bezit. Geboorteplaats
van Napoleon.
Cort, (Frans J. de) Vlaamsch dichter en
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schrijver, 1834/78; Ai aF, red. van verschillende
bla den .

car

Cortes, (Sp.) meervoud van Corto, hof,
gerechtshof. Naam in Sp. en Port. voor de
wetgevende macht.
Cortez of Cortes, (Fernando), Spaansch
veroveraar, 1485/1547 ; hij verliet na eenige
reizen te hebben gemaakt, 1519 met elf
schepen de haven van Santiago de Cuba en
begon met de verovering van Mexico. Door
de inboorlingen werd hij als een god, een
zoon der Zon ontvangen, zoodat de veroveringen eerst nogal voorspoedig gingen, men
droeg hem schatten goud en geschenken aan
en spoedig was hij in de hoofdst., doch door
zijn gewelddaden kwam het yolk in opstand
en hij moest met verlies van geschut en
paarden terugtrekken. 1521 wilt hij echter
de hoofdst. weder in te nemen en ook de
andere landen, welke hij Nieuw Spanje
doopte. Karel V vertrouwde hem niet en liet
al zijn bezittingen in beslag nemen, hij
keerde naar Spanje terug en werd in eere
hersteld. 1536 ontdekte hij Californie, 1540
keerde hij weer naar Spanje terug, waar hij
zeer koel ontvangen werd. Hij stierf in verlatenheid ; eenige brieven werden van hem
uitgegeven.
Cortina d' Ampezzo, dorp in Tirol, in het
Ampezzodal, 700 inw., omgeven van 3000 M.
hooge toppen der Dolomieten ; druk toeristenbezoek.
Cortona, stad, It. prov. Arezzo, 29,343
inw. ; zeer vele oudheden. 1(wam in de lle
eeuw tot grooten bloei.
(2) (Pietro de), eigenlijk Berrettini, It.
architect en schilder, 1596/1669, decorateur
van het Vaticaan.
Cort van der Linden, zie Linden.
Coruna, (Lat.) prov. van Spanje, in Galicie, 7210 K.M 2 ., 653,556 inw. ; bergland,
weinig landbouw, (geen vruchtbaren bodem)
veeteelt, visscherij en industrie. Hoofdst.
met dien naam, 40,501 inw.; in 1588 werd
hier de onoverwinnelijke vloot, door Filips II
samengetrokken; 1598 door Eng. ingenomen;
21/2 1821 kondigde het yolk met de soldaten
bier de constitutie
Corvee, (Fr.) gebukt, lijndienst, onaange
daam of zwaar werk. Sommige werkzaamheden, die in de kazerne door de soldaten
moeten verricht worden.
(Otto Julius BernCorvin - Wiersbitski,
hard van), Duitsch historicus en criticus,
1812/86 ; was Pruisisch officier, nam 1849
deel aan den opstand van Baden, werd tot
jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Was te
voren te Berlin met Held redacteur van de
„Locomatief". FIij trok daarop naar Amsterdam, Hamburg en Louden, waar hij het
meest verblijf hield, werd later oorlogscorrespondent, ging naar Amerika, later bij
den oorlog tnssehen Frankrijk en. Duitsebland. Hij is de uitvinder van een middei on
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door galvanoplastiek, metalen voorwerpen godsdienst toe en oefende in een steeds
(scholen, vazen, bladen enz.) te vervaardi- ruimeren kring invloed uit. Hij liet vele wergen, waarvan de vlakken naar teekening met ken na, meest over godsdienstige onderwerparelmoer, schildpad enz. zijn ingelegd. Ver- pen, ook een treurspel.
der schreef hij vele werken, o. a. „De Neder(2) (Lorenzo), It. schilder uit de 15e eeuw.
landsche vrijheidsoorlog", 6 deelen ; „Histo(3) (Paula), It. schrijver, 1771/1836.
rische gedenkteekens van het Christelijk
(4) (Michele), It. tooneeldichter, 1806/84,
fanatisme", 2 deelen ; „De papenspiegel" en directeur van de Koninklijke Opera te Lonvele werken meer, waarvan eenige in 't Hon. den, schreef de opera „Don Carlos", werd
plantengeslacht behoorend tot tot ridder verheven.
Corypha,
de familie der Palmen. De schermpalm uit
Costarica
of Costa-Rica,
(Rijke kust),
O.-Indio, wordt 20 M. hoog, met bladeren van voorheen een deel der Ver. Staten van Cen5 M. lang, en armdikke stelen van 2 M. traal-Amerika, thans een zelfstandige staat
lengte. Dienen dikwijls als regen en zonne- (republiek) tusschen de Caribische zee en
schermen, en ook als schrijfpapier en dak- den Grooten Oceaan, oppervl. 54,070 K.M 2 .,
bedekking. (1905) 334,297 inw. Het land is bergachtig
Corypheeen, (Gri.) in de Gri. drama's de met vulkanen, gem. hoogte 1000 M. tot 2000
aanvoerders of leiders der koren ; thans, lei- M., hoogste top Irazu, 3414 M. hoog. Hoofdders in 't algemeen ; (ook) partijhoofd, men- rivieren : Rio Grande, Teliri, Parisnima. Het
ner, of hij die in zijn yak of kunst uitblinkt. is bedekt met vruchtbare hooglanden, heeft
Coscile, een rivier in It., prov. Cosenza.
een gezond klimaat ; hoofdprod. : koffie,
Coseley, stad, Eng. graafschap Stafford, suiker, cacao, rijst en huiden ; hoofdbe14,000 inw. drijven landbouw en veeteelt, weinig hanCosenza, prov. in It., 7358 K.M 2 ., 503,329 del en indust:ie. De bevolking bestaat hoof dinw. ; bergachtig, weverijen. Hoofdst. met zakelijk uit blanken van Spaansche afkomst,
dien naam, 21,545 inw. ; handel en industrie. staatsgodsdienst is R.-Kath., doch zonder
Aldaar graf van den hertog van Anjou. scholen, kloosters of order' ; het onderwijs
Cosijn,
(Peter Jacob) Ned. taalkundige, staat er tamelijk hoog. Regeering bestaat uit
1840/99 ; prof. te Leiden. president voor 4 jaar gekozon, met 2 viceCosmas en Damianus, 2 gebroeders, heili- presidenten en de wetgevende macht. Het
gen, uit Arabie, beoefenden de heelkunde, land is in 7 prov. verdeeld, heeft een leger
bekeerden vele heidenen tot het Christen- van 1000 man in tijd van vrede, in oorlog
dom, werden bij de Dioclitaansche vervolging, 15,000 man. Spoorlijnen 547 K.M., tele303 na Chr., onthoofd ; gedenkdag 27 Sept. graaflijnen 1523 K.M. In 1502 werd het land
Cosmetiek, (Gri.) verfraaiingskunst, de door Columbus ontdekt en 1525 voor Spanje
kunst om het lichaam schooner te maken en veroverd. Deel van het kapitein-generaalte verfraaien of op te sieren ; (ook) middelen schap Guatemala, hetwelk zich 1821 onafdaarvoor, worden zoo wel genoemd, b.v. voor hankelijk verklaarde. Onder generaal Carillo
het krullen der snor en het plakken der 1842 scheidde het zich van de federatie van
hoof dharen. Centraal-Amerika af. Het land was echter
Cosmisch, tot de wereld of het heelal be- langen tijd ten prooi aan woelingen, doch
hoorend.
bloedige revolution hadden weinig plaats.
Cosmo
, zie Kosmo
(Charles de), Belg. schrijver,
Coster,
Cossa, (Pietro) It. dramaschrijver, 1834/81. 1827/79.
(2) of Koster (Laurens Janszoon), de, volgens vele Ned., uitvinder der boekdrukkunst, geb. ongev. 1370, te Haarlem en
aldaar gestorven 1439. De laatste onderzoekingen zijn echter niet gunstig voor hem
uitgevallen ; hoe het echter ook zij, hij was
de eerste die de boekdrukkunst hier in Ned.
beoefende. (Zie boekdrukkunst.)
(3) (Samuel), Ned. tooneelschrijver, tevens
geneesheer en tooneelspeler, 1579/1662 ; hij
stichtte het eerste Amsterdarnsche tooneel,
ongev. 1617. Schreef treur- en blijspelen. In
1838 ging het tooneel naar het Leidscheplein
te Amsterdam.
(4) (Willem Jacobszoon), scheepsbevelhebber, grondlegger der heerschappij der Ned.
Costa, (Isaac da), Ned. dichter, 1794/1868 ; op Ceylon. 1636 vertrok hij naar Indict en
legde zich reeds jong op de letterkunde en vandaar met 15 schepen naar Ceylon om
Encyclopaedie 13
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den daar heerschenden keizer te helpen de
Portugeezen te verdrijven, dit gelukte hem
en 1660 nam hij de hoofdst. Colombo, doch
de keizer hield zijn woord niet tegenover de
Ned., waarom hij naar het hof ging. Op den
terugtocht werd hij op bevel van den keizer
door zijn geleider vermoord.
Costonlichten, gekleurde seinlichten (rood,
groen, wit) op schepen in gebruik.
Costi, aldaar ; a costi, in uwe stad, bij u.
(It.) kleederdracht, gewaad,
Costuum,
kleed.
Costumier, (Fr.) costuummaker, costuumbezorger aan een schouwburg of tooneel.
Costumiere, (Fr.) costuumnaaister.
Cotacachi, vulkaan in Ecuador, 4966 M.
hoog.
COte d'Or, bergachtig dep. in 0.-Fr., 8761
K.M2 ., 357,959 inw. ; beroemd heuvelland,
ijzermijnen, kolen en marmergroeven. Hoofdstad Dijon
Cetelet, (Fr.) ribstuk, gebraden rib.
Cedes du Nord, (Noordkust) dep. in N.-W.
Fr., 6886 K.M. 2 , 611,506 inw. ; bergachtig,
landbouw, veeteelt, visscherij. Hoofdst. St.
Brieuc.
Cothen, gem., Utrecht, 308 inw.
(Fr.) een Fr. gezelschapdans,
Cotillon,
(ook) onderrok.
Cotopaxi, de hoogste nog werkende vulkaan, in Ecuador, 5960 M. hoog.
heuvelrij in Eng. graafCotswold Hills,
schap Gloucester, aan het kanaal van Bristol, 346 M. hoog.
Cottage, (Fr.) huis, hutje, klein landhuis.
stad in Pr. regeerings-district
Cottbus,
Fi ankfurt, 39,322 inw. ; industrie en handel.
(P. Louis), beroemd Fr. meteoroCotte,
loog, 1740/1815 ; grondlegger der hedendaagsche meteorologic,
Cottereau, (Gebroeders), 4 gebroeders, bekend uit de Fr. revolutie in het dep.
Maine, 1794, ook wel Chouan genaamd.
Cottische Alpen, zie Alpen.
Coubertin, (Pierre de), Fr. schrijver, geb.
1863, bekende in de sportwereld ; op zijn
initiatief werden de Olympische spelen weder
ingevoerd.
Couder, (Louis Charles Auguste), Fr.
schilder, 1790/1873.
Cougny, (Adore), Fr. geleerde en hellenist,
1818/89 ; prof. te Parijs.
gem. , Belg., prov. Henegouwen,
Couillet,
10,290 inw. ; smelterijen
(Fr.) vloeiend, loopend, vlot,
Coulant,
toegevend.
-

Couleur, (Fr.) kleur, verfstof.
Couleur de rose, (Fr.) eigenlijk

rosekleur,
(fig.) zoo lief en goed als het slechts zijn
kan, (tusschen man en vrouw b.v.).
(Fr.) beweegbare wand of zijCoulisse,
scherm op het tooneel.

Couloir,
(Fr.) verbindingsgang, zijgang,
corridor, in de schouwburg achter de loges.
Coulomb, (Charles Augustin de), Fr. ingenieur en natuurkundige, 1736/1806 ; maakte zich verdienstelijk met bijdragen tot de
kennis der electriciteit.
Council, (Eng.) raad, raadsvergadering.
Council Bluffs, stad in Iowa, aan den Missouri, 25,802 inw. 1846 door de Mormonen
gesticht ; handel in vee en granen.
(Eng.) graaf, doch geen Eng.
Count,
graaf.
Countesse, (Eng.) gravin.
Count out, (Eng.) de telling der aanwezige
leden, in het Eng. parlement.
(Eng.) landstreek, land, omCountry
streek.
County, (Eng.) meervoud counties, graafschap in de Ver -Staten ; de politieke indeeling als distrikt, kanton.
Coup, (Fr.) slag, stoot, schot, klap, steek,
trap. C. d' etat, staatsgreep. C. de force, gewelddaad.
Coupe, (Fr.) snit, vorm, mode (van kleeding).
Coupe, (Fr.) afgesneden, een zekere danspas, afdeeling van een spoorwegrijtuig, (ook)
klein rijtuigje voor twee personen.
Coupeeren, (Fr.) snijden, knippen, (bij het
kaartspel) afnemen, slikken.
Coupeur, (Fr.) snijder, knipper.
Coupeuse, (Fr.) sni.idster, kleerenmaakster.
-

L. M. A. COUPERUS.

Couperus, (Louis Marie Anne), Ned. dichter en romanschrijver, geb. 1863 ; schreef
reeds vele werken.
Coupleeren, (Fr.) koppelen, paren, samenstellen.
Couplet,
(Fr.) versdeel, versje, gedeelte
van een lied,
Coupon, (Fr.) knipsel, snipper, overgebleven lap ; rentebewijs van een effect.
de gezamelijke,
nog aan
Couponblad,
elkander verbonden coupons van een effect.
Coupure, (Fr.) knipsel, afsnijdsel.
Cour, (Fr.) hof, gerechtshof.
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Cour d' Assises, (Fr.) crimineel gerechts- gevangen genomen en 28/7 geguillotineerd.
hof.
Couturier, (Pierre), Fr. godgeleerde, beCourage, (Fr.) moed.
kend door zijn polemiek met Erasmus, 15e
Courant, (Fr.) gangbaar, loopend, geldig, eeuw.
(ook) naam voor een dagblad.
Couvade, (Fr.) mannenkraambed, een geCourante artikelen, artikelen die geregeld woonte bij dc Fr. en Sp. Basken en ook bij
verkocht worden.
vele volkeren in Amerika, Afrika en Azie,
Courbet, (Gustave), Fr. schilder, natura- dat de man na de verlossing van zijn vrouw
list, 1819/77, wees een eereteeken, door zich te bed begeeft en daar een week blijft,
Napoleon ITI hem aangeboden, van de hand, terwijl de vrouw haar gewone bezigheden
sloot zich in 1871 bij de commune aan, waar- gnat verrichten.
bij hij belast was met het verwijderen der
Couvert,
(Fr.) briefomslag, tafelgereedVendlime-zuil.
schap voor een persoon.
stad,
Fr.
dep.
Seine,
aan
de
Courbevoie,
Couveuse, een inrichting met warme maSeine, 25,330 inw.
chine of snort kist of bed, waarin te vroeg
Courrieres,
gem. in 't Fr. dep. Pas-de- geboren of te zwakke kinderen verder ontCalais, 4300 inw. ; steenkolenmijnen ; 10 Mrt. wikkeld worden.
1906 had hier een. verschrikkelijke mijnramp
Coventry, stad aan het kanaal, Eng.
plants, waarbij ruim 1000 arbeiders om- graafschap Warwick, 69,877 inw. ; aldaar de
kwamen.
grootste kerk van Eng., St. Michaels Church.
Course, (Fr.) ren, wedren.
(gebouwd 1230/95), textiel en metaalinCourt, (Eng.) hof, gerechtshof.
dustrie.
Courtage, (Fr.) makelaarsloon, provisie.
Coverdale, (Miles), bisschop van Exeter,
Courteline, (George Moinaux), Fr. litera- 1488/1568, omhelsde de hervorming, gaf een
tor, geb. 1860 schreef soldatenhumoresken. bijbelvertaling uit (1535).
Courtils de Sandras,
(Gatien de), Fr.
Coviihao, stad, Portugeesche prov. Beira,
romanschrijver, 1644/1712, schreef o. a. : 17,265 inw.
„Histoire de la guerre de Hollande".
Covington, stad in Kentucky, aan de Ohio,
Courtisan, (Fr.) hoveling, vleier.
N.-Amerika, 42,938 inw.
Courtisane, (Fr.) vrouwelijke vorm van
(2) stad in Georgia, N.-Amerika, 20,261
hoveling ; vleister, vrouw van lichte zeden,
doch slechts in hooge kringen verkeerend, in\.
Covolo, Alpenpas tusschen Tirol en Venetie.
prostituee, voorname boeleerster.
Cow boy. (Eng.) koejongen, koeiendrijver,
Courtmans Berckmans,
(Joanna Deside- naam voor de herders der groote kudden vee
ria), Vlaamsch schrijfster, 1811/90, schreef in Amerika ; ook veefokker.
romans, gedichten en novellen.
Cowen, (Frederic Hymen), Eng. muzicus
Courntney, (Leonard Henry), Eng. staats- en componist, geb. 1852, schreef opera's.
man en schrijver, geb. 1832, neemt een eerste
Cowes, havenplaats aan de N.hoek van het
plants in, onder de zoogenaamde doctrinaire Eng. eiland Wight, 10,648 inw. ; verblijfliberalen.
plants van „het koninklijke jachteskader".
(F r.) hoffelijkheid, ridderlijkCourtoisic,
Cowley, (Abraham), Eng. lyrische dichter,
heid.
1618/67 ; geroemd.
Courtrai, zie Kortrijk.
Cowlitz River, zijrivier van de Columbia,
Cousin, (Fr.) neef, doch zoon van oom (f N.-Amerika, staat Washington.
tante, niet van broers of zusters.
Cowpen, stad, Eng. graafschap Northum(2)
(Jean), Fr. glassehilder en graveur, berland, 12,982 inw. ; steenkolenmijnen.
_
1540/89.
„,-;N.
Cowper, (William), Eng. ontleedkundige,
f. r .
- -.1666/1709, deed eenige anatomische ontdek40
44,
'''t
t ‘
kingen, 0. a. „de Cowpersche klieren" in
_
I;
.
het manlijk lid.
', tir;
(2) (William), Eng. dichter, 1731/1800, zijn
werken worden zeer geroemd als vrij zijnde
van Fr. invloed. Hij vertaalde, terwijl hij
leed aan aanvalleq van waanzin, de „Ilias"
en „Odvssee' van Homerus.
Cowries, schelpen van schaaldieren, welke
ICT OR COUSIN.
door de inboorlingen van Afrika als betaal(3) (Victor), Fr. phil., schrijver en staats- middel worden gebruikt.
man, 1792/1867, grondlegger der eclectische
Cox, (George William), Eng. geschiedschool in Frankrijk.
schrijver, 1827/1902, schreef o. a. Gri. geCouthon, (George), Fransch revolutionair, schiedenis.
1756/94, werd bij den val van Robespierre
Coxwell, (Henry Tracey), Eng. luchtschip-

-

-
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per, 1819/1900, deed 700 opstijgingen, was in

den Fr.-Duitschen oorlog aan Duitschland
verbondea.
Coysevox,
(Antoine), Fr. beeldhouwer,
1640/1720.
Crabeth,
(Dirk), Ned. glasschilder, gest.
1509.
(2) (Wouter), broeder van bovengenoemde,
gest. 1511 ; beiden werkten altijd samen, en
schilderden o. a. de glasschilderingen der St.
Janskerk to Gouda.
Crachat,
(Fr.) uitgeworpen speeksel of
slijm.
Crachoir, (Fr.) spuwbakje.
Cradle, (Eng.) wieg. Cradlesong (Eng.)
wiegelied.
Craig, (John), Schotsch hervormer, 1512/
1600.
Craik,
(George Lillie), Eng. geleerde en.
schrijver, 1798/1866 ; prof. in de Eng. geschiedenis.
(2) (Georgina Marion), Eng. schrijfster,
dochter van bovengenoemde, 1831/96, romans
en novellen.
Crajova
of Craiova, stad in Rumenie,
45,438 inw. ; handel in graan, zoutfabrikatie.
Cramer,
(Anthony) Ned. schrijver, 1785/
1833.
(2) (Jacob), Ned. godgeleerde en schrijver,
1833/95 ; prof. te Groningen en -Utrecht ;
schreef o. a. „Christendom en humaniteit".
(3) (Josef), Ned. musicus, 1844/99.
(4) (Karl Friedrich), Duitsch schrijver,
1752/1807 ; prof. te Kiel ; schreef geschriften
over Klopstock.
(5) (Pieter), Ned. entomoloog uit de 18e
eeuw, van deze is weinig bekend. Hij schreef
het onovertroffen werk „Beschrij -ving der
uitlandsche kapellen" met gekleurde platen.
Crampel, (Paul), Fr. Afrikareiziger, geb.
1863 ; werd bij El-Koeti 1890 vermoord.
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kennis met verschillende hervoriners. Teruggekomen begon hij dadelijk te werken aan de
hervorming der Eng. kerk. De Paus kon niet
met de grootste moeite de veranderingen
tegengaan en Eng. werd van de Roomsch
Kath. kerk vervallen verklaard. C. zette de
bijbel in de landstaal om en maakte verschillende andere werken, te zamen de grondslagen der Anglicaansche kerk (zie aid).
Echter onder regeering van Maria, koningin
van Eng., werd hij gevangen genomen (1553).
Door pijnigingen en gevangenschap bezweek
hij en teekende eenige stukken, dat hij zijn
denkbeelden afzwoer en verwierp. Hiermede
echter niet tevreden, moest hij 21/3 1556 in
de St. Mary Church, voor een voile kerk zijn
denkbeelden afzweren en de oude denkbeelden tveder aannemen. Hij hield echter een ,
gloedvr,wainhjlztegvrklaringen herriep. Dadelijk daarop werd hij
zonder verder proces verbrand. Hij was in
geheim gehuwd met een dochter van een
Duitsche predikant.
Cranston, stad in Rhode Island, N.Amerika, 13,343 inw.
Crapaud, (Fr.) pad ; lage, makkelijke bekleede stoel.
Crapule, (Fr.) gemeen yolk, janhagel, gepeupel.
Crassamentum, (Lat.) het bezinksel van
een vloeistof ; het gedeelte in 't bloed dat
stolt.
Crassus, naam van velen, die in de oude
Rom. geschiedenis een rol gespeeld hebben.
(1) (Publius Licinius), ongev. 255 v. Chr.
geboren, 212 v. Chr. was hij Pontifex, 205
v. Chr. consul, hij stierf 162 v. Chr., zijn
bijnaam was Dives (de rijke).
(2) (Lucius Lucinius), redenaar en staatsman, 140/91 voor Chr.

(X (Marcus Lucinius), vormde met Caesar
en Pompejus een driemanschap. Hij ontvirig
Syrie tot prov., waa,r hij oorlog voerde tegen
de Parthen, door welke hij verslagen en gedood werd, 113/54 voor Chr. Daar hij soms
bij overwinningen zijn manschappen hun
buit onthield, was hij gehaat en ging hij
algemeen door als een hebzuchtige.
(4) Marcus Licinius C. Mucianus, de meest
beroemde van zijn geslacht tijdens bet keizerrijk. Hij streed in Syrie en eischte na den
L. CRANACII.
dood van Nero, dat Vespassianus met het
hoogste gezag werd bekleed.
Crataegus, Meidoorn, hagedoorn, steenGranath,
(Lucas), eigenlijk Muller, bedoorn.
roemd Duitsch schilder, 1472/1553.
Crates, blijspeldichter nit Athene, 460 v.
Crane, (Walter), Eng. schilder, 1845/1904.
Cranrner,
(Thomas), a,artsbisschop van Chr.
(2) uit Mallus, wekte de Rom. op tot taalCanterbury, reformateur in Eng., 1489/1556.
Hij sprak ads aartsbisschop de echtscheiding studie, ongev. 150 v. Chr.
(3)
spotnaam voor een klein misvormd
van Hendrik VIII van Eng. uit, zich verdedigend met de heilige schrift. Maakte mensch, gedrocht, rnisvormsel.
crati, rive• in It., schiereiland Calabrie,
een rein naar Duitschland en ra akte daar in
.

cra

•

197

cre

„Overbetuwsche novellen", „Doktor HelCravatte, (Fr.) halsdoek, das, strik.
Crawford, (Francis Marion), Amerikaansch mond en zijn vrouw".
(2) (Bernhard Sebastiaan), Ned. godgenovellist, 1854/1909.
Crayon, (Fr.) potlood.
leerde, 1683/1750, nam deel aan de godsdiensttwisten van zijn tijd, waarover hij verCreatie, (Lat.) de schepping, gewrocht.
scheidene werken schreef, o. a. : „De grondCreatuur, (Lat.) schepsel.
beginselen van den denkbeeldigen godsCrediet, (Lat.) vertrouwen.
Crediteeren, op rekening schrijven, op dienst", 2 deelen.
(3) (Jacob Theodoor), lid van de Tweede
crediet mede geven, als schuld opschrijven.
Het boeken of schrijven in de boekhouding, Kamer, geb. 1847, door zijn optreden kwam
er een wettelijke regeling in de arbeidersaan de rechterzijde der boeken.
Crediteur, schuldeischer, hij die goederen contracten in de Buitenbezittingen, Ned.-O.op crediet heeft gegeven is de crediteur van Indie ; 1897/1901 minister van kolonien, daarde ontvanger van die goederen. na lid van de Tweede Kamer.
Cremera, rechter- zijrivier van den Tiber
Credit, het hoofd in de koopmansboeken,
waaronder de nog te betalen schulden worden in It.
geplaatst, ook de uitgave aan geld en goedeCremers, (MT. C. J. J.), Ned. jurist, geb.
ren. Is altijd rechter zijde, uitgezonderd in 1818, was lid van de le en 2e Kamer.
Eng., daar is 't linker zijde.
Cremieux, (Hector Jonathan), Fr. dramatiCredo, (Lat.) 1k geloof, aanvangswoorden cus, 1828/92, schreef drama's, operateksten
der geloofsbelijdenis der Christelijke kerk ; en vaudevilles.
(ook wel) de geloofsbelijdenis zelf, gezinte,
Cremona, prov. in It., gedeelte Lombarrichting.
dije, 1637 K.M 2 ,, 329,471 inw. ; vruchtbaren
Creek, in N.-Amerika, naam voor kleine bodem. Prod. : granen, vlas, mais, wijn, enz.
rivieren en beekjes, (hier) bocht, baai, in- Hoofdstad aan den Po, met dien naam,
ham, kreek 37,693 inw. ; 218 v. Chr. wordt deze stad
Creeks, een beschaafde Indianenstam in reeds genoemd, 1796 kwam de stad aan de
Z.-Carolina en Georgie.
Cisalpijnsche republiek, daarna aan It., 1815
Crees, een Indianenstam, Eng. N.-Amerika. Oostenrijk, 1859 weer aan It.
Crefeld, zie Krefeld.
Creolin, antiseptisch middel, gedistilleerd
Creighton, (Mandell), Eng. geschiedschrij- uit steenkoolteer. Is een bruine, scherpver, 1843/1901 ; prof. te Londen.
ruikende, stroopachtige vloeistof, wordt geCrell, (Nicolaus), opvoeder en later kanse- bruikt in 2 tot 5 pCt. oplossingen tot het
her van den keurprins Christiaan van Sak- ontsmetten van gronden, huizen en ook wel
sen, 1550/1601. Haalde zich de haat op den handen en instrumenten.
hals door zijn optreden tegen de Luthersche
Creon, zoon van Menoeceus, koning van
gemeenten, werd onthoofd.
Thebe. Deze stond de heerschappij aan OediCrematie, (Fr.) lijkverbranding.
(Lat.) inrichting tot het ver- pus af, nadat deze het raadsel van den Sphinx
Crematorium,
had opgelost, vader van Haemon, welke zich
branden van lijken, lijkoven.
(Fr.) room, zalf • het beste, fijnste. zelf vermoordie na den dood van Antigone.
Creme,
Zie Oedipus.
(Jacobus Jan), een uitstekend
Cremer,
Creool, (Sp.) naam voor kinderen, afstammende van Europeanen, die in Amerika geboren werden.
Creophaag, (Gri.) vleescheter.
Creosol, een kleurlooze, olieachtige vloeistof uit creosoot.
Creosoot, een olieachtige, bijtende vloeistof
uit rook of koolteer. Is bederfwerend. Doordat deze stof in rook, hoofdzakelijk in rook
van beukenhout, voorkomt, wordt vleesch cf
anderszins dat gerookt wordt, door de C. geconserveerd ; wordt wel als middel tegen
kiespijn aangewend, is echter zonder dokters
hulp niet aan te bevelen.
Creosoteeren, met creosoot insmeeren tegen
J. J. CREMER.
bederf (meest van hout).
Creosota1, een verbinding van koolzuur met
Ned. novellist, 1827/1880 ; schreef vele wer- creosoot.
Crepeeren, (Lat.) sterven, bersten, op
ken, waarvan ook eenige in Duitsch en

Fransch werden overgezet, bekend zijn : ellendige wijze omkomen.
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Crescendo, (Lat.) langzaam toenemend in De C. zoekt thans ook naar den invloed, die
sterkte, groeiend, (in de muziek) langzaaru omstandigheden, gewoonten, beroep, alcoholgebruik, klimaat, maatschappelijke gesteldkrachtiger worden der tonen of stemmen.
Cresol, zie creosol.
heid enz. op menschen hebben en door deze
Creta, zie Kreta, krijt ; Creta Alba, wit invloeden tot misdaad worden gebracht.
Crimineele sociologic, de bestudeering der
krijt.
maatschappelijke toestanden, in vergelijking
Cretin, zie cretinisme.
Cretinisme, het terugblijven van menschen met de criminaliteit ; de wetenschappelijke
in geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. onderzoekingen der misdaden als gevolg der
De lijders (cretins) worden wanstaltig, krij- maatschappelijke toestanden, misstanden.
Crimmitschau, stad aan de Pleisze, Sakgen een boggel, hooge borst, zijn zwak enz.
Het is een ziekte, die veel in de Alpendalen sen, 23,377 inw. ; textiel- en machinie-indus.
Crinoline, voorheen een vrouwenrok, die
(Zwitsl., Savoye en Piemont) voorkomt.
Creuse, rechter-zijrivier van de Vienne, in door stalen of houten veeren trechtervormig
naar onderen wijduit werd gehouden.
Fr., 235 K.M. lang, 16 K.M. bevaarbaar.
Crisis, (Gri.) beslissing, hoogste punt, ern(2) dep. in Frankrijk, 5568 K.M 2 ., 274,094
stige toestand, beslissend oogenblik, ongeinw. Hoofdst Gueret.
Creutz, (Gustav Philip), Zweedsch dichter lukkige samenloop van omstandigheden.
Crispi, (Francesco), It. staatsman, 1819/
en diplomaat, 1731/85, wordt dikwijls als
1901, nam deel aan de revolutie van 1848, en,
voorbeeld genoemd.
Creutzer, (George Friedrich), Duitsche phil. later onder Garibaldi in 1860. Was verschilen oudheidsvorscher, 1771/1858.
Creuzot, (Le), stad, Fr. dep. Saone et
Loire, 30,584 inw., metaalindustrie.
Creveaux, (Jules Nicolas) Fr. ontdekkingsreiziger, 1847/82, werd in Z.-Amerika, aan
de Pilcomayo, door Tobo-Indianen vermoord.
Crewe, stad, Eng. graafschap Chester,
42,075 inw., spoorwegrnaterialenfabriek.
Cri, (Fr.) kreet, strijdroep, strijdkreet.
(2) bij de Hindoes, godin der schoonheid
en het geluk, gemalin van Visjnoe, moeder
van Kama, god der lief de. Zij is uit het
schuim der zee geboren en is de beschermster
der gehuwd, vrouwen en geldt als het voorbeeld van een trouw echtgenoote. Zij komt lende malen minister, met verschillende poronder vele andere namen voor : Hira, Lola, tefeuilles. Hij Wilde een Bismarck-cultuurLokamata en Laksjrni. stelsel invoeren, maar ondervond \Teel tegenCricket, een, van nit Eng. over de geheele stand. Begunstiger van het It. imperialisme.
wereld verspreid, balspel, dat meest in de
Criterium, (Gri.) kenteeken, het wezenlijke
openlucht gespeeld wordt. Men vormt twee van een zaak, de kern, onderscheidingspartijen, een partij tot aanval, de andere tot teeken, zonder welke men deze niet kent.
daarbij
gebruikelijke
der
verdediging,
Critias, de jongere, Gri. dichter en redepoortjes.
naar, een der 30 tirannen, leerling van GorCriminalist, (Lat.) leeraar of kenner der gius en Socrates. Was zeer gehaat, viel in
strafwetten of strafrecht.
den slag tegen Thrasybulus, 403 v. Chr.
Criminaliteit, strafprocesstatistieken.
Criticus, (Lat.) beoordeelaar, recensent,
Crimineel,
(Fr.) misdadig, uitzondering, kunstrechter.
vreemd. C.recht, strafrecht ; C.vonnis, ontCriticaster, naam voor een onbevoegd beeerend vonnis.
oordeelaar, schimper, vitter.
Crimineele anthropologie, anthropologie bij
Critiek, (Gri.) beoordeeling, toetsing. Bede st•afrechtwetenschap, het onderzoek naar neden C., elke beoordeeling onwaardig, erg
lichamelijke en geestelijke afwijkingen van slecht.
misdadigers. Dit is afkomstig nit Italie,
Critisch, oordeelkundig; (ook) bedenkelijk,
Cesare Lombroso begon met opnamen van jets dat \vijst op een crisis, hachelijk. .
Crna, rivier in Servie, mondt in de Timok.
allerlei afwijkingen van lichaam en geest bij
Crnagora, zwarte berg. Bij de bewoners, de
misdadigers to noteeren en vond, dat bij de
misdadigers vele afwijkingen overeenkwamen, Servische naam voor 'Montenegro.
Croix, gem , Fr, dep. Nord, 15,993 inw. ;
waardoor hid tot het besluit kwam, dat misdaad meer eer ziekte was, waartegen de ijzer-industrie.
maatschappij zich meet verweren, doch de
Crocus, plantengeslacht, fam. der Iridaemaatschappij mag niet straffend optreden. ceen, groeien sons wild op bergweiden: C.
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sativus, is een vroeg bloeiende sierplant, Levert het saffraan.

CROCUS.

(Francis Wiener, gezegd de)
Croisset,
Belg. schrijver, geb. 1877 ; schreef meest tooneelstukken.
Croesus, koning van Lydie, breidde zijn
rijk zeer uit, 560/546 v. Chr., werd gevangen
genomen door Cyrus.
Croker, (John Wilson), Eng. schrijver en
staatsman, 1780/1857.
(2) (Thomas Croston), Iersche geschiedschrijver, 1798/1854, schreef volkssprookjes.
CroII, (C.), Ned. socialist, goed redenaar,
1857/97.
Crompton, stad, Eng. graafschap Lancaster, 13,427 inw.
(2) (Samuel), Eng. werktuigkundige, 1753/
1827, uitvinder van een spinmachine.
Cromvoirt, gem., N.-Brab., 516 inw.
Cromwell, (Thomas), baron van Okenham,
graaf van Essex, Eng. staatsman, 1485/1540 ;
hief als staatssecretaris, (sedert 1534 onder
Hendrik VIII) de kloosters op, voerde de
reformatie, in, werd later door afgunstigen
van hoogverraad beschuldigd en 28/7 als ketter verbrand.
(2) (Olivier), protector van de vereenigde
republiek Eng., Schotland en lerland, 1599/
1658, hij was uit een adellijk geslacht geboren, maar dit verkeerde in behoeftige
omstandigheden. Zijn moeder was Elizabeth
Steward, een verwant van het Schotsche
vorstenhuis, Hij leidde te Londen een los
leven, maar na zijn huwelijk met Elizabeth
Bourchier van Telsted in Essex, werd dit
anders en sloot hij zich bij een puriteinsche
secte aan, hij kreeg zitting in het parlement,
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en stelde zich bij den burgeroorlog, 1642,
aan het hoofd van een bende van 1000 man;
hij was hun aanvoerder en hun godsdienstleeraar, hij wist zijn yolk zoo te bezielen, dat
het ware wonderen verrichtte, het eene leger
na het andere versloeg en spoedig Londen
innam. In Ierland wist hij, hoewel op
zeer bloedige wijze, den opstand te dempen
en 30/1 1649 werd de koning onthoofd, waarop de republikeinsche regeeringsvorm werd
ingevoerd. Het parlement voerde het burgerlijke huwelijk in, afschaffing van het
priesterdom, godsdienstvrijheid, uitgezonderd
R.-Bath., en afschaffing van de tienden. 14/12
1653 werd hij tot Lord protector van Eng.,
Schotl. en Ierl. benoemd, 1657 werd hem de
koninklijke waardigheid aangeboden, hij bedank te echter, waarna zijn rechten en plichten omschreven werden ; hij mocht o. a. zijn
opvolger zelf kiezen. Er werden echter steeds
samenzweringe'Ti tegen hem ontdekt, die, hoewel streng gestraft, steeds grooter werden.
Hierdoor verloor de groote man, voorheen vol
wilskracht, schranderheid en krijgskunde,
het zelfvertrouwen, hij werd ontevreden met
zichzelf en stierf spoedig, na even voor zijn
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dood zijn zoon als zijn opvolger te hebben
aangewezen.
(3) (Richard), oudste zoon van bovengenoemde en zijn opvolger, was geb. 1626 ; hij
aanvaarde wel het protectoraat, maar voelde
zich spoedig te zwak en deed reeds 25/5 1659
of stand van zijn rechten. Karel II, zoon van
den vermoorden honing, beklom later den
troon, waarop C. naar Frankrijk vertrok.
Zijn broeder, stadhouder van Ierland, legde
eveneens zijn waardigheid neer. Later leefden zij beiden ambteloos in Eng. verder.
Cronje, (Pieter Arnoldus), Boerengeneraal
in den oorlog van 1900/01 tegen Eng., geb.
1835 in Z.-Afrika, legde reeds 1881 en '96 bewijzen van kennis van oorlogvoeren aan den
dag tegen de Eng. Hij versloeg de Eng. onder Methuen bij Modderrivier, later bij Magersfontein ; moest zich na een wanhopigen
strijd tegen een groote overmacht, 27/2
1900, aan French overgeven en werd met
zijn echtgenoote naar St. Helena gebracht;
keerde na den oorlog weer terug.
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van den Indischen Oceaan, oppervl. 523
Cronus, zie Saturnus.
groep der Z.-Bahama- K.M 2 ., wordt door walvischvaarders bezocht.
Crooked-Islands,
Crucifeeren,
een plantenfam., die zich
eilanden bij W.-Indic, 253 K.M 2 ., 2000 inw.
Crooked-Lake, meer in N.-Amerika, New- kenmerkt door 4 kruiswijs geplaatste kelkYork.

bladen, met 4 kroonbladen en 4 lange en 2

Crookes, (William), Eng. natuur- en schei- korte meeldraden. Er zijn ongev. 45 inland-

kundige, geb. 1832 ; ontdekte het thallium sche geslachten.
Crucifix, (Lat.) de gekruisigde, het kruisen do stralende materie. Stelde 1844 een
radiometer samen, zijn geschriften zijn ook beeld, beeld van Christus aan het kruis.
Crusade, eon Sp. en Port. muntstuk, van
in 't Duitsch omgezet.
Crop, (Eng.) oogst ; in N.-Amerika tabaks- zilver, ongev. f 1.20, van goud ongev. f 3.60.
Crustacea, de schaaldieren.
oogst.
Cryophoor, instrument tot ijsfabricatie
Croquet, Eng. balspel, met hamers.
Croquettes, (Fr.) een tusschengerecht, be- door verdampingskoude, uitgevonden door
staat uit een rolletje of balletje gehakt Wollaston, 1813.
Crypte, (Gri.) onderaardsche kerker.
vleesch of visch, met eon korst gebakken.
Crypto, Grieksch voorzetsel met de beCrosby, stad, Eng. graafschap Lancaster,
teekenis van geheim ; C.-calvinist, geheim
13,300 inw.
Croton, (Purgeerstruik, kreeftbloem), plan- aanhanger van het calvinisme.
Cryptogamen, bedekt bloeiende planters.
tengeslacht der Euphorbiaceeen ; hun zaden
Cryptographic, (Gri.) geheimschrift.
Cryptonymus, (Gri.) iemand wiens naam
geheim gehouden wordt of is.
stad in Hong., komitaat Bads,
Csaba,
37,547 inw.
Csanad, komitaat van Hong., 1618 K.M 2 .,
140,007 inw. Hoofdst. Mak6.
Csepel, eiland in den Donau, bij Boedapest,
330 K.M2 ., 23,800 inw., familielandgoed van
het Oostenrijksch-Hong. keizerhuis.
Csik, komitaat in Hong., 4493 K.M 2 .,
CROTON.
128,382 inw. ; hoofdpl. C.-Szereda, 2789 inw.
Csikos, (Hong.) paardenherder, paardenleveren de Croton-olie, een geel, walgelijk vanger.
riekend purgeermiddel en als uitwendig wrijfCsongrad, komitaat van Hong., 3414 KM2 ,
middel.
132,053 inw. ; mijnbouw, veeteelt ; hoofdst.
Croton, (River), zijrivier van de Hudson, Szegedin.
N.-Amerika, stroomt over een 445 M. lange
(2) stad in komitaat C., aan de monding
brug (High Bridge), over de Harlem River der Koeroes in de Thiesz, 22,619 inw.
en voorziet New-York van water.
Ctesias, tijdgenoot van Xenephon, kwam
Croup, een ontsteking aan het strotten- 416 voor Chr. aan het Perz. hof, werd lijfarts
hoofd, dat veroorzaakt wordt door de diphte- des konings. Schreef een groot werk over
rie-bacil. Er ontstaan vliezen, waardoor de Perzie.
ademhaling zeer moeilijk wordt evenals het
Cuantla de Marelos, stad in Mexico, staat
slikken en waardoor verstikking kan optre- Morelos, 14,000 inw.
den. Zij komt hoofdzakelijk bij kinderen
Cuba, het grootste eiland der Antillen,
voor. Is besmettelijk. Soms is operatie noo- 118,883 K.M2 ., 1,572,797 inw. Het eiland is
dig, dock thans heeft men ook een serumbehandeling.
Croupade, (Fr.) sprong van een paard met
ingetrokken kruis en achterbeenen.
Croupier,
(Fr.) vertegenwoordiger der
speelbank bij het spel, deze ontvangt het
verlies en betaalt de gewonnen gelden uit;
bankhouder.
Crowe-Stevens, (Catharina), Eng. schrijfster en spiritiste, 1800/76.
WAPEN AN CUBA.
Crown,
(Eng.) kroon, een Eng. zilvermuntstuk, 5 shilling, ongev. f 3.
bergachtig, hoogste berg Tarquino, 2560 M.
Croydon, stad, Eng. graafschap Surrey, hoog, heeft vruchtbare, goed bewaterde vlak133,885 inw., voorstad van Louden.
ten ; klimaat heet en in den zomer ongezond.
Crozet eilanden, kleine Archipel in het Z. Hoof. dpr. Z.-vruchten, katoen, hout, indigo,
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koffie, cacao, tabak, suiker, koper, acrdCuestrin, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
appelen, mais, rijst, steenkolen enz., hoofd- Frankfurt, 16,473 inw.
bedrijven landbouw en veeteelt. De bevolking
Cuevas, (holen) naam voor vele Sp. steden
bestaat hoofdzakelijk uit mengelingen van en dorpen.
blanken en zwarten, verder negers en ChineeCuevas de Vera, stad, Sp. prov. Almeria,
zen. Hoofdst. is Havana, andere groote 20,603 inw., zilvermijnen.
steden zijn : Santiago, Matanzas, Cienfuegos,
Cui, (Cesar Antonowitsj), Russ. componist,
Cardenas. Spoorweglijnen 2548 K.M., tele- geb. 1835 ; prof. te Petersburg, schreef
graaflijnen 3711 K.M. Leger ongeveer 4000 opera's.
man. 28/10 1492 werd het eiland door ColumCuicatlan,
stad,
Mexicaansche prov.
bus ontdekt en 1513 door de Spanjaardeu Oaxaca, 17,000 inw.
ingenomen. Het was echter voortdurend in
Cuisinier, (Fr.) kok.
opstand. 1880 werd de slavernij afgeschaft,
Cuisiniere, (Fr.) keukenmeid.
1884 invoering van een Spaansche grondwet
Cuitzeo de Abasole, stad in Mexico, staat
en zelfbestuur, dock 1895 weder in opstand. Guajuato, 22,800 inw.
1898 oorlog tusschen de Ver.-Staten en
Cuitzeo del Porvenir, stad in Mexico, staat
Spanje ; vrede te Parijs, 28/12 1898, waarbij Michoacan, 17,300 inw.
Spanje het eiland aan de Ver.-Staten moest
Culenborg, zie Kuilenburg,
afstaan. 20/2 1902 werd het een zelfstandige
Culiacan, hoofdst. van Sinaloa, staat in
republiek, met dernocratischen regeerings- Mexico, 10,380 inw.
vorm (president met 2 kamers), onder NoordCullera, stad en haven in Spanje, aan de
Amerikaansch toezicht en recht van inter- Middell. zee, 11,921 inw., prov. Valencia.
ventie en het aanleggen van scheepvaartCuim, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
stations. Jan. 1909 verlieten de laatste sol- Marienwerder, aan de Weichsel, 11,450 inw.
daten en autoriteiten der Ver. Staten het
Culminatie, de doorgang van een ster door
land, waardoor de regeering thans in eigeii den meridiaari, het hoogste punt.
handen is. President is M. Gomez.
Culotte, (Fr.) broek, kniebroek.
(2) bij de oude Rom. de bescherrngodin der
Culp, (Julia), Ned. zangeres, geb. 1881 te
kinderen.
Groningen, maakte kunstreizen door geheel
Cubeben, onrijpe vruchten van een peper- Europa.
struik, scherpen brandenden bitteren smaak,
Culpa, (Lat.) schuld. mea culpa, door mijn
aangenamen reuk ; werken op verterings- schuld.
Cultiveeren, (Fr.) aankweeken, bouwen,
organen en slijmvliezen, vooral op de urinebeschaven.
wegen.
Cubus, (Lat.) teerling, dobbelsteenachtig
Cultics, (Lat.) beschaving, openbare eerelichaam ; in de rekenkunde : de 3de macht.
dienst.
Cultuur, (Lat.) beschaving, verbetering,
aankweeking, aanplanting, veldbouw.
Cultuurgeschiedenis, geschiedenis der beschaving.
Cultuurstelsel, een stelsel in Ned.-OostIndie door graaf Van den Bosch, gouverneurCUBUS.
generaal onder Koning Willem I, ingevoerd
en geregeld. Het bestaat hieruit, dat men de
Cucurbitaceeen, planten welke komkom- inboorlingen opdraagt een gedeelte, t van hun
merachtige vruchten voortbrengen ; ongev. grondgebied, te bebouwen met de door het
500 soorten, meest uit de keerkringen, gouvernement verlangde waren, meest koffie
komen als struiken en kruipplanten voor, en suiker en de vruchten daarvan of te leveeenige worden bij ons gekweekt. ren aan het gouvernement, tegen een door
Cuddapak, stad, Eng.-Indie, president- het gouvernement te bepalen som gelds. Dit
schap Madras, 17,379 inw.
bracht het moederland kapitalen op (van
Cuenca, prov. in Spanje, 17,193 K.M 2 ., 1824 tot '76 ongev. 800 mill. gulden), waar250,755 inw. ; het O'lijk deel met het gebergte mede men verschillende werken uitvoerde en
Serrania, is een zeer boschrijk gedeelte van schulden betaalde. 1854 en '63 zijn er nieuwe
het Pyreneesche schiereiland. Hoofdst. met regelingen voor het cultuurstelsel gekomen
dien naam, aan. de Jucar, 10,916 inw. en sedert 1890 zijn er geen nieuwe velden
(2) hoofdstad van de prov. Azuay in voor suiker op hoog gezag bebouwd. Koffie
Ecuador, 30,000 inw. ; heet eigenlijk Santa is echter nog verplicht en bracht in 1904
Anna de C. 65,000 pikols op voor Java, en 35,000 voor
Cuernavaca, hoofst. van den Mexicaan- de buitenbezittingen. Het verkoopen van de
schen staat Morelos, 12,000 inw. ; suikerfa- gouvernementskoffie is aan de Ned. Handel
brieken. Mij. opgedragen. Op Banka en Billiton heeft
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men nog de gouvernementsexploitatie van 550 K.M2 ., 31,351 inw., met de hoofdst. en
tin. Dit bracht ongev. (1904) 200,000 pikols haven Willemstad ; verder Bonaire, St. Martin op. Elke pikol was ongev. (1906) f 115 tin (gedeeltelijk), St. Eustatius en Saba,
waard.
te zamen 113J K.M 2 ., 53,046 inw. Op C.
Cultuurstrijd, (Culturkampf) noemt men spreekt men een mengeling van Ned. Sp. en
den strijd in Duitschland tusschen de Indiaansch, overige deelen hoofdzakelijk
Roomsch-Lath: en den staat sedert 1872.
Eng. De bodem is rotsachtig doch vruchtCum, (Lat.) met, mede.
baar. Prod. : wol, kaas en vruchten, aan de
Cumana, stad in Venezuela, staat Bermu- trust wordt veel aan vischvangst gedaan.
dez, 12,057 inw. ; prod. : cacao, suiker, tabak. Klimaat warm en droog. Deze kolonie is
Cumberland, graafschap in N.-W'lijk Eng., langzaam achteruit gegaan. Willemstad, de
oppervl. 3926 K.M 2 ., 266,921 inw. Hoog ge- eenige stad op C., werd 1627 door de Sp.
legen, gezond klimaat ; prod. : steenkool, bezet, 1634 door Ned. teruggenomen, 1807
ijzer, lood, zilver, zink, koper, graphiet, door Eng. bezet, doch later weder terugwarmer, gips enz. Hoofdst. Carlisle.
gegeven.
(2) linker-zijrivier v. d. Ohio, N.-AmeCurara, een vergif dat de Indianen van
rika, 890 K.M. lang.
Z.-Amerika aan hun pijlen smeren.
(3) stad in N.-Amerika, staat Maryland,
Curateele 9 voogdij, toezicht.
17,128 inw.
Curator, voogd, toeziener, opzichter ; hij
(4) (Wilhelm August, hertog van), Eng. die de goederen beheert voor een onder curaprins, zoon van George II, 1721/65 ; versloeg teele gestelde ; ook over hem, die in staat van
1746 den kroonpretendent, Karel Stuart.
faillissement verkeert. (ook) Opzichter van
(5) (Ernst August, hertog van), zoon van verschillende inrichtingen.
koning George V, van Hannover, geb. 1845;
Curt, (Fi .) pastoor.
maakte na den dood van zijn vader aanspraak
Curico, prov. in Chili, Z.-Amerika, 7545
op den troon van Hannover en Brunswijk ; K.M 2 ., 121,367 inw. Hoofdst. met dien naam,
geniet sedert 1892 de rente van het Welfen- 14,638 inw.
fonds. 21/12 1878 gehuwd met prinses Thyra
Curie, (Pierre), Fr. scheikundige, 1859/
van Denemarken.
1906 ; prof. te Parijs, ontdekte met behulp
Cumbray, twee eilanden aan de Westkust van zijn vrouw het radium.
van Schotland, Klein C. en Groot C.
Curieus,
(Fr.) nieuwsgierig, zeldzaam,
Cumbre de Mulahacen, hoogste berg van merkwaardig.
de Sp. Sierra Nevada, 3481 M. hoog.
Curieusiteit
(Fr.) zeldzaamheid, uitzonCumbrische bergen of Cumberland Moun- dering.
tains, gebergte bij Cumberland, zeer schoone
Curiosa, (Lat.) zeldzaamheid, merkwaardalen en meren, hoogste berg Scawfell, 984 M. digheid.
Cum laude, (Lat.) met lof.
Curius Dentatus, een beroemde Rom. uit
Cumont, (Franz Valery Marie) Belg. phi- Plebejische ouders, versloeg 290 v. Chr. als
loloog en archeoloog, geb. 1868 ; prof. te consul de Samnieten, daarna de Sabijnen, in
Gent.
275 v. Chr. Pyrrhus ; gest. 272 voOr Chr.
Cumulatief, (Eng.) oploopend, van stijgenCurritiba, fabrieksstad in Brazilie, staat
de werking (van geneesmiddelen).
Parana, 12,000 inw.
Cuna, een Indianenstam in Panama.
Cursief,
(Fr.) doorloopend, schuinsch,
Cundinamarca, dep. in Columbia, 206,400 schrijflettervormige drukletters.
569,000
inw.; zeer vruchtbaar.
K.M 2 .,
Cursiveeren, de aandacht vestigen, schuin
Hoofdstad Bogota.
laten drukken, onderstreepen.
Cunene, rivier in W'lijk Z.-Afrika.
Cursus, (Lat.) loop, leergang, lessenreeks.
Cuneo, (Coni) prov. van It., in Piermont,
Curzola, eiland in de Adriatische zee, bij
7491 K.M 2 ., 670,504 inw. ; met verschillende Dalmatia, 259 K.1\1 2 ., 18,761 inw.; boschrijk,
rivieren. Prod. : landbouwprod., ijzer, lood, visscherij, veeteelt. Hoofdst. met dien naam,
zilver, rnarmer en graniet ; textielindustrie; 7000 inw. ; scheepsbouw en scheepvaart.
hoofdst. met dien naam, 27,065 inw.; uitvoerCusa, (Alexander Johan 1), vorst der verhandel.
eenigde vorstendommen Moldavia en WalaCupido, (Lat.) begeerte, de minnegod, chye, 1820/73, werd 1859 tot vorst verheven,
amor, Eros.
vereenigde het land 1861 tot Rumenie, .1866
napjes-dragende gewassen, afgezet om zijn absolutisme.
Cupuliferen,
0.0. eik, beuk, kastanje enz.
Cutch, (vasalstaat, Eng.-India, presidentCura, (Lat.) zorg, verpleging, voogdij.
schap Bombay.
(2) stad in staat Miranda, Venezuela,
Cutch Cundava, prov., N.-O. Beloedsjistan,
12,198 inw
100,000 inw. Hoofdst. Gundava.
Curacao, gouvernement van Ned.-WestCuttak, staJ in Eng.-Indict, prov. Bengalen,
Indie, bestaat nit eenige eilanden, o. a. C., aan de Mahanadi, 47,186 inw.
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Cuvier, (George Leopold Chretien Frederik
Cyaanzuur, verbinding van cyaan met
Dagobert, baron de), Fr. natuurkundige, auurstof.
1769/1832, was 1795 Prof. te Parijs, 1808
Cyanose, blauwzucht, het blauwworden der
raad aan de universiteit, 1819 baron. Grond- huid. Gaat streng samen met de ziekten van
legger van een nieuwe wetenschappelijke ademhalingsorganen of bloedsomloop.
Cycladen, (kringsgewijs liggende eilanden),
een eilandengioep in de Egeische zee, vormen
een nomos van Gri., oppervl. 2695 K.1V1 2 .,
132,000 inw. ; hoofdst. Hermopolis, op Syros
gelegen. Heerlijk klimaat ; prod. zijn : °lien,
katoen, zijde en zuidvruchten.
Cyclamen, alpenviooltje, fam. der Primulaceeen.

J. L. C. F. D. BARON DE CUVIER.

zoologie en vergelijkende anatomie. Werkte
de geheele systematische rangschikking van
Linnaeus om. Wordt in Frankrijk den grootsten naturalist gerekend.
Cuxhaven, bij Hamburg, stad aan de monding van de Elbe.
Cuyahoga River, rivier in N.-Amerika,
staat Ohio.
Cuyaba, hoofdplaats van Mato-Grosso, gelegen aan de rivier met dien naam, Brazilie,
17,815 inw.
Cuyck, (Jail Frans van) Vlaamsch schrijver, geb. 1857.
Cuyp, (Albert), Ned. schilder, 1605/91;
schilderde vele Rijn- en Maasgezichten, ook
vele dieren.
Cuypers, (Petrus Johannes Hubertus) Ned.
architect, geb. 1827 te Roermond, bouwde en
restaureerde vele kerken, ook het Centr.Station en Rijksmuseum te Amsterdam.
Cuyuni, rivier in Z.-Amerika, Eng.
Guyana,
Cuzco, dep.-hoofdst. in Peru, 30,000 inw. ;
silver, koper, lood. Een der schoonste steden
van Peru, voorheen de residentie der Inka's.
Cwt., verkorting van de Eng. centner =
centweight = 112 Eng. ponden.
Cyaan, een verbinding van 1 atoom koolstof met 1 atoona stikstof, ontstaat in verbinding met kali, bij verbranding van stikstofhoudende stoffen met koolzure kali. Is
een kleurlooze, stekend riekend, zeer vergiftig gas, verbrandt met purperroode vlam en
gelijkt in vele eigenschappen op chloor. Soortgelijk gewicht 1.8, verdikt zich onder een
druk van 4 atmospheeren tot vloeistof.
Cyaanchloride, ontstaat bij inwerking van
chloor op verdured blauwzuur, is een stroopachtige, sterk riekende en vergiftige vloeistof.
Cyaankali, verbinding van Cyaan en kali,
een wit, vergiftig zout, gebruikt bij het galvanisch vergulden.

CYCLAMEN.

Cyclisch, rondloopend, terugkeerend.
Cydoon, storm, die in spiraalvorm een
kring beschrijft.
Cycloop, (Cyclopen), reusachtige knecht
van Vulcanus met een oog, in 't midden van
het voorhoofd. Urarnus had drie zulke kinderen, welke hij onder de aarde verborg en door
Apollo gedood werden, volgens de mythologie.
Cyclus, (Lat.) kring, tijdperk, een zeker
aantal jaren, waarna alles wat gebeurd is in
volgorde terugkeert, b.v. Zonnecyclus is 28
jaar, maancyclus is 19 jaar.
Cycnus, volgens de mythologie, de zwaan
van Apollo, hief voor den dood van dezen
weeklagende gezangen aan.
Cylinder, een geometrisch lichnam, dat
gevormd wordt door twee cirkels, welker mid-

CYLINDERS.

delpunten loodrecht boven elkander staan.
(2) bij stoommachines en pompen, waarin
de kolf been en weer bewogen wordt.
Cymogeen, een vloeibaar bestanddeel van
petroleum, gebruikt bij ijsmachines.
Cynicus, (Gri.) gevoelloos, schaamteloos,
ruw mensch.
Cynisch, (Gri.) hondsch, onbeschaamd,
spottend, ruw. ongevoelig.
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Cyperaceeen, verschillende riet- en gras- eilanden, in de Ionische zee, 285 K.M 2 .,
soorten, hebben gevulde stengels en niet-ge- 13,257 inw. Hoofdst. Kapsali ; landbouw en
speten bladscheeden. Er zijn ongev. 2200 veeteelt.
Cytisus, gouden regen. In Ned. C. Labursoorten.
Cyperus,
cypergras, rietgras, plantenge- num, vergiftig.
Cytodiagnostiek, de kennis, om door onderslacht der Cyperaceeen.
zoek der cellen van lichaamsvocht of vochtCypria, bijnaam voor Venus.
(Turksch Kibris, Gri. Kypros), uitstortingen, ziekten te kennen.
Cyprus,
Czaar, titel van den keizer van Rusland.
Turksch eiland in de Middel'sche zee, onder
Czako, hooge soldatenhoed, sjako.
Eng. protectoraat, 9282 KM
237,022 inw. ;
Czarewitsch of Czarewitsj, zoon van den
heerlijk klimaat, met weelderige plantengroei. Prod. : katoen, gerst, goud, zout, Z.- Czaar, troonopvolger in Rusland.
Czarewina, dochter van den Czaar
vruchten, wijn en granen. Hoofdbedrijven
Czaritza, echtgenoote van den Czaar.
landbouw, mijnbouw en industrie, (tapijte n).
Czechen, zie Tsjechen.
Hoofdst. is Nicosia (Leucosin, Levkosja),
Czegled, stad, Hong. komitaat Pest, 30,125
voornaamste handelsstad is Larnaka. Het inw. ; 25/1 1849 slag bij Cz.
eiland wordt bestuurd door een, door Eng.
Czekamowski, (Alexander) Poolsch natuurgekozen High Commissioner en een wet- kundige en geoloog, geb. 1832 ; werd wegens
gevend lichaam. Door de gunstige ligging van deelname aan den Poolschen opstand 1863
het eiland, den vruchtbaren bodem en gezond naar Siberie verbannen, keerde 1876 in
klimaat, was het eiland al vroeg de oorzaak Petersburg terug.
van allerlei twisten tusschen verschillende
"
.
stad, Russ. Bolen, gouveru zensiocnowa,
volkeren. De geschiedenis verliest zich zelfs nement Petrokow, aan de Warta, 45,130 indiep in de sageleer. Voor de 8e eeuw voor wooers • wolindustrie, bedevaartsoord naar
Chr. werd het land bezet door Phoeniciers en de Zwarte Madonna.
Gri. landverhuizers. Het verwisselde steeds
Czernowitz, (Cernauz), hoofdst. van het
van heerschers,
waardoor
hethet
eiland
uitgeput
werd. 1191
kwam
aan arm
Eng.en
Oostenrijksch hertogdom Bukowina, aan de
onder Richard I, 1191/1489 koninkrijk onder Pruth, 69,619 inw. ; kerken, scholen, machinefabrieken.
Czerny, (Georg Petrowitsch), bijgenaamd
Turksch en sedert 1878 onder Eng. Sedert Karadjordje (Zwarte Georg), de bevrijder van
dien tijd is het land weer vooruit gaand, hoe- Servie en de eerste vorst, 1766/1817. Versloeg
w el het Eng. tamelijk veer kost. Sedert 1879 1804/6 herhaaldelijk de Turken, stond 1809/11
worden er opgravingen gedaan, die ruim- aan het hoofd van Servie en bestierde de
schoot de moeite loonen ; prachtige stand- inilitaire zaken. 1813 moest hij echter voor
beelden, vazen en reliefs komen voor den de Turksche troepen vluchten, kwam 1817
dag. terug, doch werd op aanstoken van vorst
Cyrus, (Gri. Kyros, in den bijbel Kores of Likosch 27/7 bij Semandrie vermoord.
de oudere genaamd) de stichter van het oude
(2) (Karl), Oostenrijksch klavierspeler en
Perzische rijk, werd als herdersknaap opge- componist, 1791/1857 ; leeraar van Dohler,
voed, bleek later een kleinzoon van Astyages Thalberg, Liszt enz., maakte ongev. 900
te zijn. Bevrijdde Perzie van de Meden, en composities.
versloeg deze 553 v. Chr., 559 v. Chr. werd
Czeromosz, zijrivier van de Pruth, vormt
Astyages van den troop gestooten. C. ver- de grens tusschen Galicie en Bukowina.
overdo Lydie en Babylon en gal den Joden
Czynski,
(Johan) Poolsch schrijver en
verlof naar hun vaderland terug te keeren ; patriot, 1801/67 ; schreef o. a. „Copernicus en
529 v. Chr. viel hij in den strijd tegen de zijn werken".
Derbicers.
Czyzicus, (Gri.), Kyzikos, weleer een bloei(2) de jongere, zoon van Darius Ochus, ende stad in Mysie op 't schiereiland Proponwerd stadhouder van Lydie, geb. ongev. 424 tis ; werd door de Thessalische Pelasgers gev. Chr., stond tegen zijn broeder op, koning sticht. Doo: vestingwerken, handel en
Artaxerxes Mnemon. Hij werd bij Cunaxa schoone gebouwen een der belangrijkste steverslagen en stierf door de hand van zijn den der oudheid, verloor door Tiberius, voor
broeder. altijd haar vrijheid, bloeide echter nog Ian.Cystococcus,
(Chlorococcus), wierenge- gen tijd, doch werd door aardbevingen geslacht, kogelronde eencellige planten, op teisterd en later door de Arabieren geheel
boomen en vochtige plaatsen. verwoest, zoodat men nauwelijks de plaats
Cythera, (Cerigo), het Z'lijkste der Gri. terug vinden kan, ongev. 7e eeuw.
het huis Lusignan, 1489 onder Venetie, 1570

Els, de 4e letter van het alphabet ; als Rom. afdruk nalieten, daar waar zij de strafrechgetal 500, met een streepje er boven was het telijke daad pleegden. De verdachten moeten
10 maal zooveel ; verder afkorting van vele in was een vingerdruk zetten, welke dan
woorden, o.a. : D, dollar, D (op telegram) onderzocht wordt of deze overeenkomt met de
dringend, d. denarius (Lat.) thans Eng. gevonden afdruk.
Dactylograaf, (Gri.) schrijfmachine.
penny, verder voor Decretum, Deo, Dei enz.
Dactylologie, (Gri.) vingertaal (b.v. voor
(zie ald.) D in de muziek, It. en Fr. re, 4e
doofstommen).
stamtoon.
Dadabhai Naorozji, de le inboorlingen0, A, afkorting voor Divus Augustus.
afgevaardigde van Eng.-Indi6,,Y.eb. 1825.
D, a, afkorting voor dictianni.
Daalder, (Duitsch Thaler), een Ned. zilverDadelboom of palm, zie Phoenix.
Dadelhcorns, (Olividea), een geslacht van
muntstuk, 1816 afgeschaft, f 1.50, in D'land
weekdieren, buikpootige mollusken, met glad3 Markstuk.
Daba, een dorp van holenwoningen in de glanzende rolronde schelpen.
Daduchos, (Gri.) de fakkeldrager, bijnaam
Tibet, 4636 M. boven den zeespiegel gelegen.
voor Diana als godin der maan.
Visjnoetempel, prov. Ngari.
Dabbeh of Debbe, karavanenstation in
Daedala, gebergte op de Lycische grenzen
in Carie.
Nubie.
(2) (beeldenfeest) een feest in Beothie ter
Da capo, (It.) afgekort d. c., nogmaals,
eere van Zeus en Hera. Er werd dan een stier
van voren af.
Dacca, stad, Eng.-Indio, prov. Bengalen, aan Zeus en een koe aan Hera geofferd.
Daedalus, een persoon uit de Gri. fabelleer,
90,679 inw. ; rijsthandel.
Dacha, wilde hennep, door de Afrikanen als wordt beschouwd als de voorstelling van de
tabak gerookt ; in Siberie een tweede pelsjas. oudste kunst in Griekenland ; de naam beteeDachauer banken, zwendelbanken, genaamd kent reeds kunstenaar. Hij wordt als de uitnaar een bank in de Dagauerstrasse in Miin- vinder der werktuigen, de standbeelden en de
then, 1871/73. bouwer van het Labyrinth genoemd ; hij werd
Dachel, Egyptische oase in de Libysche in dit doolhof zelf opgesloten, doch ontwoestijn, heeft ongev. 15 dorpen, 60 K.M 2 ., vluchtte met zijn zoon, doordat hij vleugels
15,293 inw. uitvond en deze met was aan zijn schouders
Dachstein, berggroep in de Salzburger bevestigde, zijn zoon (Icarus) verdronk
Alpen, hoogste toppers Hooge D., 2996 M., hierbij, doordat hij to hoog vloog en de was
Torstein 2946 M door de zon smolt en hij naar beneden viel.
(2) (Wolfgang), protestant psalmdichter, Zijn geschiedenis heeft het niet aan verklaarwas eerst Kath., werd 1524 protestant, gest. ders ontbroken, aan hem wordt nog veel meer
1530. Zijn psalmen worden thans nog in toegeschreven.
Duitschl. gezongen.
Daemon, demon (Gri.) geest, kwelgeest,
Elacie, in den Rom. tijd naam voor de duistere, onbegrepen, schrikwekkende geest.
metaalrijke streken tusschen Donau, KarDaemonisme, (Gri.) het geloof aan goede
pathen, Theisz en Dnjepr, 101/107 wider het en kwade geesten.
juk van Trajanus, Rom. prov. van Aurelia,
Daemonisch, door een booze geest bezeten,
geheimzinnig, tooverachtig, schrikwekkend.
274 opgeheven.
Dactylioscopie, het zoeken of ontdekken
Daems, (Servaas) Vlaamsch dichter, 1838)

van misdadigers, doordat zij een vinger- 1903 was kanunnik.
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Daendels, Herman Willem) 36ste gouver- ceeren een camera obscura en vond een midneur-generaal van Ned.-Indio, 1762/1818 ; del om de beelden te bevestigen.
stond 1795 aan Fransche zijde om ons de Fr.
Daguerrotypie, de eerste vorm der photovrijheid te brengen, 1799 Bataafsch generaal, graphie door Daguerre gevonden.
tegen de Russen en Eng., 1807 gouvern.-gen.
Dagupan, stad, eiland Luzon, Philippijnen,
Hij deed veel tegen misstanden, doch trad 16,000 inw.
aan andere zijde zeer tiranniek op. Ten koste
Dagvaarding, (Exploit), de oproeping of
van vele sommen gelds en duizenden levens bericht van een bevoegd ambtenaar om voor
der inboorlingen liet hij den grooten weg over een rechter te verschijnen, met opgaaf van
geheel Java aanleggen, ook kwam Bantam tijd en plaats.
Dahl, (Wladimir Iwanowitsj), Russ. letteronder Ned. bewind, doch de Molukken gingen verloren Kreeg 1811 ontslag, werd divi- kundige en schrijver, 1801/72, pseud. Kozak
sie-generaal in het Fransche leger en na den Luganskij. Hij maakte volksgedichten, woorval van Napoleon, gouvern-gen. der Ned. be- denboeken.
Dahlak, It. archipel in de Baai van
zittingen in Guinea.
Dagdieren, dieren die des daags in be- Masaua van de Roode Zee, 1100 K.M. 2, 2000
weging zijn en 's nachts slapen, tegenstelling inw.
Dahlborn, (Anders Gustav), Zweedsch entovan nachtdieren.
Dagelijksch bestuur, is het bestuur van moloog, 1806/59.
Dahlgren, (Erik Wilhelm), Zweedsch aardgemeente of raad of vereeniging, dat de besluiten van het bestuur of vergadering ten rijkskundige, geb. 1848.
(2) (John Adolf), Amerikaansch zeeman,
uitvoer brengt. Het heeft zijn dagelijksche
bezigheden en is verantwoording schuldig aan 1809/70 ; uitvinder van het naar hem genoemde geschut, voorlader.
bet bestuur.
(3) (Frederik August), Zweedsch dichter
Dagh, (Turksch) berg of gebergte.
Daghestan, prov. in Russ.-Azie, gouverne- en schrijver, 1816/1895.
Dahlia, plantengeslacht, fam. der Compowent Kaukasus, oppervl. 29,763 K.M2.,
666,950 inw. ; bergachtig met vruchtbare siten, bekende sierplanten, 1789 uit Mexico
vlakten ; veeteelt (schapen). Prod. : koper,
zwavel, zout. Heeft een mengeling van volkeren, leeft ten deele nomadisch. Het bleef langen tijd onafhankelijk, later gedeeltelijk Perzisch, 1859 geheel bij Rusl. ingelijfd. Hoofdst.
Derbent.
Dagnan Bouveret, (Pascal Adolphe Jean),
Fr. schilder, geb. 1852, kreeg den Grand prix
de Rome.
Dago, Dago, Dagen, Russ. eiland in de
Oostzee, ingang van de Finsche golf, gouverBLOEM VAN EEN DAHLIA.
nement Esthland, oppervl. 960 K.1V1 2 ., 16,000
inw. ; akkerbouw, veeteelt, visch en robbennaar Spanje gebracht, verschillende soorten.
vangst. 1721 aan Rusl.
Dahlman,
(Friedrich Christoph), Duitsch
Dogobert, naam van 3 Frankische koningen
uit het huis der Merovingers : I, zoon van geschiedschrijver en staatsman, 1785/1860.
Dahme, linker zijrivier van de Spree, 75
Chlotarius II, 624/38, liet 9000 Bulgaarsche K.11'1.
lang.
families, welke een toevlucht in zijn land
Dahn, (Julius Sophus Felix), Duitsch dichzochten, vermoorden ; II, kleinzoon van den
vorige, zoon van Sigebert, geb. 652, na den ter, jurist en geschiedschrijver, 1834/94, was
dood zijns vaders 656 in een klooster, later
op den troon, na 5 jaar, 678, vermoord ; III,
zoon van Childebert III regeerde 711/16.
Dagon, een der goden der Philistijnen,
werd voorgesteld als half visch, half mensch.
Dagorder, bijzondere mededeelingen der
autoriteiten bij de militairen.
Daguerre, (Louis Jacques Mande) beroemd
Fr. schilder, 1789/1851 ; uitvinder van het
.7. S. FELTX DATIN.
diorama, en een der mede-uitvinders der
photographie. Schilderde panorama's voor in verscheidene groote Duitsche steden prof.
Rome, Napels, London, Jeruzalem en Athene. Schreef verschillende werken, juridische, geHij gebruikte om zijn diorama's te reprodi- schiedkundige, gedichten enz., o. a. : „Ein
,
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Kampf um Rom". (Ned. : Een strijd om
Rome) en met zijn vrouw samen „Kaiser
Karl and seine Paladine".
Dahome, (Dahomey) een voormalig despotisch Neger-koninkrijk in Opper-Guinea,
thans Fransche bezitting in N.-W. Afrika,
naast het Fransche Soedan en Duitsch Togoland oppervi. 152,000 K.M. (naar schatting),
inwoners aantal is niet bekend, wij hebben
opgaven als : 220,000, 1 mill., 90,000. Het is
moeilijk hiervan een getal te noemen, terwijl
er ook nog gesproken wordt van 21 mill., dit
is echter onaannemelijk ; woudrijk land met
rivieren : Quesme, Ocpura, Coufo, welke het
meer Athene vormen. Klimaat is ongezond.
Gemengde bevolking van negerstammen ;
landbouw, veeteelt. Prod. : olie, Z.-vruchten,
koffie, caoutchoac. Hoofdst. Abome, maar
ook Dahome en Porto-Novo, worden genoemd. 1893 werd het land door de Franschen bezet, en de koning Behanzin naar St.
Pierre op Martinique verbannen ; deze kwam
met de catastrophe 8/8 1902 om.
een Japaansche eeretitel.
Daily News, (Eng.) dagelijksch nieuws,
titel van een Londensch dagblad.
stad in Sp. prov. Cuidad-Real,
Daimiel,
11,825 inw.
Daimler, (Gottlieb) ingenieur, 1834/1900 ;
uitvinder der automobielmotors, 1885 bouwde
hij het eerste motorrijwiel.
(Jap.) de adellijken, rijken in
Dalmyo,
Japan.
Daiiri, was tot 1868 titel van den Micado.
Daisios, de 8ste maand van den Macedonischen kalender.
Daja, staatje aan de W.kust van Atjeh.
Dajaklanden, afdeelingen van Borneo.
Dajakkers of Dajaks, Aziatische Maleische

thans allerlei vorm en bouw, waaronder zeer
kunstige.
Egyptische prov., 2061 K.M. 2 ,
Dakalieh,
736,708 inw., O'lijk van de Damiette, arm
van den Nijl. Prod. : graan, katoen, vlas,
indigo, tabak.
Dakota, voorheen een territorium der Ver.Staten van N.-Amerika, doch 1889 in twee
staten verdeeld, vruchtbaar en rijk aan meta,len. N.-D. 183,350 K.M 2 ., 319,146 inw., 40.50
K.M. spoorlijnen, hoofdst. Bismarck ; Z.-D.
201,110 K.111 2 , 401,570 inw., 4492 K.M.
spoorlijnen ; hoofdst. Sioux-Falls.
Dakota's, een Indianenvolk in N.-Amerika,
woont tusschen den Mississippi en N'lijk deel
van de Arkansas, bun aantal wordt op 40 a
50.000 geschat. Was voorheen een machtig
roodhuidenvolk, dat den troepen der Ver.Staten menigen bloedigen slag heeft toegebracht ; het zijn uitstekende jagers, doen ook
aan vischvangst, Leven in tenten.
Dalaguette, stad op 't eiland Cebu, Philippijnen, 23,323 inw.
Dalai Lama, opperpriester der Boeddhisten
in China en Russ.-Azie ; wedergeboorte van
Boeddha.
Dalai Nor, meer in Mongolia, niet ver van
de Russ. grens, 600 M. boven den zeespiegel
gelec2,- en.
Dalarne, Zweedsche naam voor een bergachtig, door rivieren doorstroomd landschap
in het N. van Zweden.
Dalayrac, (Nicolas), Fr. componist, 1757/
1809.
Dalbomeer, een deel van het Wener-meer
in Zweden.
Dale, (Antony van) Ned. geneeskundige en
schrijver, 1638/1708.
(2) (Johannes Hendrik van), Ned. taalkundige, 1828/72, schreef taalboeken en een
woordenboek.
Dalekarlie, zie Dalarne.
Dal elf, Zweedsche rivier in Dalarne, vormt
eenige watervallen, 450 K.M. lang ; niet bevaarbaar, moadt in de Botnische golf.
Dalen, gem. in Drente bij Assen, fraai
dorp, 3130 inw.
D'Alembert, (Jean Le Rond) Fr. wiskun-

-
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stammer in de binnenlanden van Borneo,
ongev. 2 mill. zielen.
Dak... zie ook Dac...
J. LE ROND D'ALEMBERT.
Dak, naam van het bovenste deel van het
huis, eigenlijk het deksel, oorspronkelijk be- dige, schrijver en encyclopedist, 1717/83 ;
stond het geheele huis uit het dak, hetwelk strijder tegen den godsdienst.
Dalfsen, gem. in Overijsel bij Zwolle,
dadelijk op den grond ruste, om het huis te
vergrooten groef men den grond weg. Heeft 5680 inw.
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Dalgarno, (George) Schotsch taalkundige,
1626/87, stelde een wereldtaal samen.
Dalhousie, (James Andrew Broun-Ramsay,
markies van), Eng. staatsman en gouverneur van Eng.-Indic, 1812/60 ; 1847 gouverneur, vergrootte het land ten zeerste en
stichtte toen het reusachtige rijk. Stelde alle
mogelijke betrekkingen voor de inboorlingen
open, voerde de telegraaf en briefpost in,
breidde het lager onderwijs uit, legde spoorwegen aan en nam strenge maatregelen tegen
kindermoord en menschenofferanden en ook
tegen den slavenhandel. 1856 verliet hij het
land weer, hij leefde verder op zijn buiten en
werd later van den oorzaak van den opstand
in Bengalen beschuldigd.
Dalin, (Olof van) Zweedsch dichter en geschiedschrijver, 1708/63 ; geboren in Holland.
1737 bibliothecaris des konings, 1791 leermeester van den kroonprins (later koning)
Gustaaf (III).
Dallas, stad in N.-Amerika, staat Texas,
42,638 inw. ; handel en industrie.
Dallastypie, een etsmethode door den Eng.
Duncan Dallas in 1873 uitgevonden, tot het
waken van platen voor de boekdrukpers.
Dalling,
(William Henry Lytton Earle
Buwler, lord), Eng. diplomaat en schrijver,
1801/72, sloot voor Eng. met verschillende
staten verdragen.
Dal!' Ongaro, (Francesco), It. dichter en
patriot, 1808/73, was de ziel der be weging
van Aug. 1848, organiseerde als commissaris
van Garibaldi te Rome het eerste It. legioen.
Prof. te Florence en Nape's, liet vele werken na.
Daily,
(Eugene), Fr. geneeskundige en
physiator, 1833/87 ; prof. in de anthropologic.
Daimatica, misgewaad, priesterlijk overkleed.
Dalmatia, een koninkrijk, kroonland van
Oostenrijk-Hong., op het Balkan schiereiland
gelegen, begrensd door Kroatie, Bosnia en

WAPEN 'VAN DALMATIR.

Herzogewina, Montenegro en de Adriatische
zee. Oppervl. 12,832 K.M 2 . Meest bergland :
Dinarische Alpen, Julische Alpen, hoog- ste
toppen : de Troglav, 1913 M., de Orijen, 1898
M., de Biohovo-Planina, 1762 M. ; het land
is spaarzaam voorzien van water, hoofdzakelijk kustrivieren, de Zermagne, de Kerka, de
Continja, de Narenta enz. , meren zijn :

dam

Vrana, Prolosaz, Jezero, en eenige anderen
welke des zomers uitdrogen en dan bebouwd
worden. Klimaat is zacht en gezond. Over
het geheel is het land bebouwbaar, 13 %
akkergrond, 6 % wijnbergen, 47 % weiden
en 30 % bosschen ; hoofdprod. : mals, tarwe,
rogge, haver, peulvruchten en vooral wijn en
tabak, en Z.-vruchten. Hoofdbedrijven : landof akker- en wijnbouw, vee Welt (schapen),
visscherij (ook koraal), scheepsbouw
en
scheepvaart, industrie is weinig ontwikkeld.
De bevolking, 616,887 inw., bestaat hoofd
zakelijk uit Servische stammen (93 %) ; geloof hoofdzakelijk Roomsch-Kath. Hoofdst.
Zara. De landdag bestaat nit 41 leden en de
R.-Kath. aartsbisschop en de Gri. bisschop
van Zara. D. heeft 9 afgevaardigden in den
Rijksraad. Het land dankt zijn naam aan de
hoofdst. Dalmium aan de Kerka, welke stad
later de hoofdst. werd van een rijkje aan
dien rivier. 78 v. Chr. werd het door de Rom.
onderworpen, 620 werd het door de Slaven
onderworpen en 1000 ongev., aan Venetie.
1052 onder den Kroatischen koning Peter,
1200/1797 gedeeltelijk aan Venetie, 1797/1805
aan Oostenr., 1805/14 aan Frankrijk, na 1814
definitief Oostenrijksch gebied. In 1816 werd
het met het gebied van Ragusa en een deal
van Albania, tot een kroonland van Oostenrijk verheven ; 1869 en '82 in opstand tegen
de landweerplichtwet, welke ingetrokken
moest worden.
Dalnij, een sedert 1899 gestichtte, Russ.
havenstad aan de baai van Ta-lien-wan, in
de Gele zee, eindpunt der Siberische spoorweglijnen ; Juni 1894 door de Japaneezen beset en Tairen genaamd.
Dalsland, gebergte landschap in Z'lijk
Zweden, bij het Wenermeer, 4180 K.M 2 .,
85,224 inw.
Dalston, N'lijk stadsdeel van Londen,
15,000 inw.
(John) Eng. scheikundige, 1766/
Dalton,
1844 ; deed veel nut door zijn onderzoekingen
van gassen.
(2) (John Call), Amerik. physioloog, 1825/
89 ; prof. te New-York.
Dalton in Furness, stad, Eng. graafschap
Lancaster, 13,300 inw.
Daiwigk, (Karl Friedr. Reinhard, vrijheer
van), Hessisch staatsman, 1802/80, tegenstander van Pruisen. Was eenige malen
minister:
Dam, een dijk of waterkeering, een in
't water gelegde aardlaag tot tegenhouding
van water.
(2) naam voor het stukje muur tusschen
twee vensters.
Dania, sic Damara.
Darnanhoer, stad der Onder-Egyptische
prov. Beherah, 32,163 inw.
(Daman) Portugeesche bezitting
°airlift,
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aan de W.kust van Voor-Indie 383 K.M 2 ., Notre D., onze Lieve Vrouw (Maria, moeder
64,248 inw. ; rijst, tarwe, tabak, teakhout. van Christus), een beroemde kerk te Parijs.
Hoofdst. met dien naam, 6000 inw., forten. D. d'honneur, eeredame, hofdame. D. de la
Damara, (Dama) een tot de Bantoe's be- halle, Parijsche vischvrouw of wijf, markthoorende volksstam van Herero's, woont in vrouw, bekend om hun twistzucht en scheldDamara, een landstreek van Duitsch Z.-W. partijen ; (fig.) ordinaire vrouw, ruziezoekAfrika.
ster, scheldster. D. du demi monde, lichteDamascus, (Arabisch Dimisjk-esj-Sjam), kooi, fatsoenlijk uitziende prostituees. D. de
hoofdst. van de Aziatisch-Turksche prov. compagnie, gezelschapsdame of juffrouw.
Dam-hert, (Dania vulgaris) een rood-bruin
Syrie, aan den voet van den Antilihanon,
154,000 inw. (juist aantal is niet bekend). De hert, met schopachtig plat gewei.
stad is zeer schoon gelegen en heeft dan ook
allerlei bijnamen, o.a. : „Oogappel van bet
Oosten", „Paradijsgeurende". Het is een
zeer oude stad, omringd met grachten en
muren met torens en hoewel de huizen er
aan de straatzijde doodsch uitzien, moet het
binnenste praclitig zijn, evenals de tuinen,
die een keur van bloemen bieden. Verder zijn
er prachtige moskeeen, ongev. 200. Vele
waren nit deze stad zijn over de geheele
wereld bekend, zijde, manufacturen, geciseleerd metaal, damast, goud en zilverwerken,
tapijten, balsems en vele dingen meer ; handel, doch niet zoo groot als vroeger, in : meel,
DAM—HI RT.
wol, vruchten enz. Van hieruit vertrekt elk
jaar een pelgrimstocht riaar Mekka. De stad
Damiette, (Arabisch Da myat) Egyptisch
wordt het eerst genoemd tijdens de regeering gouverneurschap aan de Middell'
' zee, 904
van koning David van Israel, die haar na K.M 2 ., 43,751 inw. Hoofdst. met dien naam,
een bloedigen slag innam ; 63 v. Chr. onder aan de monding van den Nijl, 31,515 inw. ;
de Rom., later tot 753 residentie van de 1/11 1799 overwinning van de Franschen op
Kaliffen. 1516 Turksch bezit • 1833 aan de Turken, 1833 aan Egypte afgestaan.
Egypte afgestaan, doch 1840 weder Turksch.
Damjanich, (Johann), Hong. generaal uit
1840 jodenvervolging, 9-16/7 1860 gruwelijk den revolutie-oorlog, 1804/49, streed met
bloedbad onder de Christenen.
moed en volharding, won vele slagen, tot hij
Damast, oorspronkelijk een zijden weefseI zijn been moest missen. Na korten tijd trad
ct, (1.
1 74'
hij weder op, doch moest zich spoedig aan
445-S-14
Rusl. overgeven. Hij wend aan O'rijk uitgeleverd en met 12 zijner kameraden opgehangen.
Dammar, steenhars, een harssoort van het
plantengeslacht der Dammara, hard, doorschijnend, geel of wit.

DAM AST.

met kleuren en figuren, thans ook van
DAM ,1 ARA.
katoen, wol, enz.
Damasus, naam van 2 pausen : I, 366/384,
Dammara, O'Indische Conifeer, fam. der
geb. 305, heilige, gedenkdag 11 Dec. II, 1048,
Pinaceeen, leve•t het Dammarhars.
stierf spoedig na, gekozen te zijn.
Dammastock, een gletscherrijke berg der
Dame, (Fr.) van Lat. Domina, meesteresse, Sp. dona, It. donna, voorheen Fr. Berner Alper, 3630 M. hoog.
Dammer, onderafdeeling der residentie
titel voor adellijke vrouwen, thans algemeen.
Encyclopaedie 14
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Amboina, Ned.-Oost-India, buitenbezittingen,
eenige eilanden in de Bandazee.
Damnatie, zie Imprimatuur.
Damocles, gunsteling van Dionysius I van
Syracure. Hij prees het geluk van Dionysius
eens, waarom deze laatste hem eens aan zijn
tafel noodde en hem deed zitten op een
prachtigen troon, te midden van pracht en
praal en heerlijk voedsel, doch boven zijn
hoofd hing aan een paardenhaar een scherp
zwaard, hetwelk elk oogenblik naar beneden
kon storten. Thans spreken wij ook van het
zwaard van D., (fig.) een altijd dreigend gevaar bij geluk en voorspoed.
Damoiseau, jonker, knaap, pronker.
Damp, algemeene naam voor elke gassoort,
ontstaat door inwerking van warmte op vloeistof of vast lichamen, deze bezitten spankracht, zwaarte, dichtheid enz. De belangrijkste dampsoort is de stoom.
Dampkring, de luchtlaag die de aarde bij
Naar draaiingen om de zon omgeeft ; bestaat
hoofdzakelijk uit stikstof, zuurstof, koolzuur
en waterdamp.
Dampier,
(William) Eng. zeevaarder,
1652/1715 ; ontdekte 1700/1 Nieuw Britannia,
ook eenige eilanden en een zeestraat.
Dampier-archipel, eilandengroep aan de N.W.kust van W'lijk Australia.
Dampierland,
schiereiland aan de N.-W.
kust van W.-Australia.
Dampierstraat,
een zeestraat tusschen
Nieuw-Guinea en de Dampierarchipel.
Dampremy, gem., Belg. prov. Henegouwen,
11,580 inw.
Damspel, een spel voor twee personen met
witte en zwarte steenen of schijven, wordt
gespeeld op een bond met 100 zwarte en witte
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vlakken, waarvan de zwarte belegen worden
met de schijven, waarvan elk der spelers 20
heeft.
Damsterdiep, vaart in de prov. Groningen,
verbindt Groningen met Delfzijl.
Dan, 5e zoon van aartsvader Jacob, zijn
stam woonde in N'lijk Palestina.
Danae, dochter van Acricius, koning van
Argos, en Eurydice, moeder van Perseus.
Danaers, naam voor de Argivers, de bewoners van de Gri. stad Argos, naar hun

koning Danaus genoemd. Namen deel aan de
belegering van Troje.

Danaergeschenk, zoo wordt wel eens het
paard van Troje genoemd, omdat de belegeraars, die dit paard aan Troje schonken,
meerendeel Danaers waren ; (fig.) een onheil
aanbrengend geschenk, een gemeene belaging.
Danag, stad op het eiland Cebu, Philippijnen, 13,000 inw.
Danaiden, de dochters van Danaus, deze
kregen de opdracht hun echtgenooten, omdat
het vijanden van hun vader waren, in den
huwelijksnacht om te brengen. Dit deden
alien, een uitgezonderd, deze spaarde haar
bruidegom, waar )m zij alien naar de onderwereld warden verbannen, om daar een
bodemloos vat met water te vullen. Het vat
der D. vullen, (fig.) een onmogelijk te voltooien werk doen, ergens aan werken wat
nooit tot een resultaat zal leiden.
Danakil, Arabische naam voor een land en
yolk in Oost-Afrika, tusschen de straat van
Bab el Mandeb en Masaua. Onder It. bescherming.
Danaus, zoon van den Egyptischen koning
Belus, koning van Argos, tweelingbroeder
van Aegyptus. Hij moest voor zijn broeder
vluchten en nam zijn 50 dochters mede. Zijn
broeder had echter 50 zoons en om de broederbanden weder te vernieuwen, trokken deze
naar D. en vroegen de dochters ten huwelijk.
D. stemde hierin toe, doch gaf elk zijner
dochters een dolk om hun bruidegom te vermoorden. Zie Danaiden.
Danbury, stad in Connecticut, N.-Amerika,
16,537 inw.
Danchet, (Antoine) Fr. dramaticus, 1671/

1748.
Dancourt,
(Florent Carton), Fr. tooneeldichter en dramaschrijver, 1661/1725 ; schreef
60 blijspelen en kluchtige scenes.
Dandin, onnoozele, zotskap, domoor, komt
in twee blijspelen voor, o. a. : van Moliere,
een rijke boer, die met een adellijke dame
huwt en zich daardoor veel last op den hall
haalt. Zijn zelfverwijt „Nous l'avez voulu,
George Dandin" (Je hebt het zelf gewild,
G. D.) is een spreekwoord geworden.
Dondolo, een Venetiaansche familie, waaruit 4 dogen ; wij noemen : (1) (Eurico) 92ste
doge van Venetia, 110/1205 ; grondlegger van
de Venetiaansche macht in de Midd'sche zee,
maakte de 4 kruisvaarten mede en veroverde
zeer veel land en bezittingen, o. a. 2 keer
Con stantinopel.
(2) (Francesco), 1328/39.
(3) (Andrea), 1342/54.
(4) (Girolamo) 1796/1866 ; was de laatste
van zijn geslacht, hij liet eenige werken na.
Dandy, (Eng.) oorspronkelijk lid van een
clubje jongelieden uit de gegoede standen, die
door kleeding, manieren, vormen en opva ttingen den toon in de wereld op elk gebied
wilden aangeven en dikwijls aangaven ;
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(thans) fat, modegek, kwast, pietschopper.
Danebrog, Deensch Rijksvaandel.
Danebrogs orde, een orde van het Deensche
vaandel, 1519 gesticht, 1671 vernieuwd. Heeft
-
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thans drie klassen. Devies „Gud og Kongen", „God en koning".
Danhauser, (Joseph), Oostenrijksch genreen historieschilder, 1805/45.
Daniel, een der groote Hebr. profeten,
werd naar Babel gevoerd. Zijn boeken (zie
bijbel) sluiten ongev. 165 v. Chr. Hij veranderde zijn naam in Belsazar en stond later
zees in de gunst van Nebukadnezar. De
boeken die aan hem ,Ivorden toegeschreven,
waren gedeeltelijk in 't Hebreeuwsch, gedeeltelijk in Chaldeeuwsche taal geschreven. Er
zijn echter geleerden, die deze boeken niet
voor echt houdeq.
Daniels, (Alexander Joseph Aloys Reinhard
von) Duitsch jurist en schrijver, 1800/68.
Danielson, (Johan Richard) Finsch geschiedschrijver, geb. 1853 ; prof. te Helsingfors.
Danilo, I (Petrowitsch Njegosch) vorst van
Montenegro, geb. 1826, 1852 volgde hij zijn
oom Vladika Peter II op ; 12/8 1860 in Cattaro vermoord.
(2) Erfprins van Montenegro, geb. 1871,
1899 gehuwd met Militza (voorheen) Jutta,
hertogin van Mecklenburg-Strelitz.
Danilo orde, Montenegrijnsche ridderorde,
(door Danilo I 1853 gesticht, 3 klassen.
-
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Dans, een beweging van lichaam en ledematen in een maat van muziek, wordt gerekend tot de mimische kunsten. Is verdeeld
in twee klassen, gezelschapsdansen, dansen
die worden uitgevoerd in gezelschap, twee
aan twee of ook wel met vier personen, en
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theatrale dansen, die dansen die meer vaardigheid, vlugheid vereischen en dikwijls alleen uitgevoerd worden en ten doel hebben
iets uit te beelden. Het laatste behoort tot
het ballet. Het dansen is zoover men kan
nagaan even oud als de menschheid zelf en
is ook den mensch ingeboren, reeds bij het
zingen en het hooren van muziek hegint men
zelfs onwillekeurig dansbewegingen te maken. Ook in de oudheid onderscheidde men
verschillende dansen, hoofdzakelijk dansen
voor genoegen en bij den godsdienst ; deze
worden bij de onbeschaafde volkeren nog aangetroffen. Het dansen komt, hoewel in engeren zin, ook bij vogels voor.
Danse macabre, (Fr.) doodendans.
Danseur, (Fr.) danser.
Danseuse, (Fr.) tooneeldanseres, solodanseres.
Dansvliegen, (Empidae) een insectensoort
der tweevleugeligen, leven van kleinere insecten en plantensap. Komen in ons land weinig
voor, meer in berglanden.
Danswoede, danszucht, was voorheen een
meermalen voorkomende, soms epidemische
ziekte, kwam het meest voor bij religieuze
danseeremonien, waardoor de menschen
dansten tot ze gek werden en neerploften.
Hoofdoorzaak is wel het vele dansen, worth
ook wel tarantula- of tarentoladans genoemd.
Niet te verwarren met St. Vitusdans.
Dante, geheeten : Dante Alighieri, grootste
dichter van Italie, werd 8/5 1265 geb. (volgens anderen 27/5 1263) ; hij was een zoon
van een rechtsgeleerde en na diens dood
werd hij opgevoed door zijn moeder, bijgestaan door den dichter en staatsman Brunetto Lotini te Florence, studeerde later te
Bologna en Padua, en daarna nog te Parijs
en volgens Boccacio in Engeland. Hij keerde
terug naar Florence en nam deel aan den
strijd, die juist in zijn tijd zoo fel was, en
zag zich tot een der priors der stad benoemd.
In de stad bestonden echter twee partijen.
De Zwarten, aanhangers des pausen, en de
Witten, meer tot de Ghibellijnen behoorend.
D. behoorde tot de laatsten. Philippus IV
kwam te Florence om vrede tusschen deze
partijen te stichten, hij nam alle bezittingen
der Witten of en gaf deze aan de Zwarten,
terwijl velen verbannen werden, waaronder
D. Hij verliet de stad en heeft deze nooit
weder gezien (1302). Hierop zwierf hij overal
rood, dikwijls vol zorgen voor de toekomst.
Zijn laatste jaren sleet hij bij een vriend,
Guido Novello da Palento, te Ravenna. Hij
stierf na nog een reis naar Venetie te hebben gemaakt, 14/9 1321, aldaar. Hij was gehuwd met Gemma, waaruit 3 kinderen zijn
gesproten.
Een enkele omstandigheid heeft Dante's
gemoed gevormd en is de bron geweest van
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zijn dichterlijke geestesvervoering. D. was
nauwelijks 9 jaar, toen hij op een familiepartijtje een 8-jarig meisje ontmoette, Beatrice Portinari geheeten ; dit meisje maakte
op zijn jongenshartje zoo'n indruk, dat
dezen door al zijn werken een leiddraad
werd. Zijn eerste werk daarover was Vita
Nuova (Nieuw Leven). Zij huwde met een
ridder Simone dei Bardi en overleed reeds
vroeg. Het onsterfelijke werk van Dante is
wel zijn „Commedia" door zijn nakomelingen
„La diving. commedia" (goddelijke comedie)
genoemd. Dit is een visioen, waarin hij eerst
aan de hand van Virgilius, den vertegenwoordiger van het genie, door de hel en het vagevuur wordt geleid. Hier ziet hij vele bekende
personen, die daar verblijven, dikwijls vol
ellende ; verrassend is het, dat hij hier menschen aantreft, die volgens anderen in den
hemel moeste3 zijn. Later komt hij aan de
hand van bovengenoemde Beatrice, als de
openbaring, en later met den heiligen Bernardus, in verschillende hemelen tot aan het
Paradijs, langs de louteringsberg, waar hij
ock weer personen ontdekt en waarmede rij
spreekt en waaruit hij dan ervaart waarom

deel aan den strijd tegen de Tartaren, reisde in Gri., Palestina en It., was diplomaat
van den koning van Polen, vriend van Copernicus.
Danton, (George) Fransch staatsman,
1759/94 ; speelde een belangrijke rol in de
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Fransche revolutie. Was voorzitter der CordeHers, 1792 minister van justitie, ging naar
Belgie om ook daar de revolutie te prediken.
Kwam 1793 in Parijs terug en wilde zich bij
de Girondijnen aansluiten, werd echter als
dief en plunderaar afgewezen, sloot zich
teen bij de be•gpartij aan, doch werd 5/4 op
last van Robespierre onthoofd.
Dantumadeel, gem. in Friesl. met verschillende kleine meertjes en 12 dorpjes, 12,274
.

Danube,

Fr. en Eng. naam voor den

Donau.

DANTE A LIG EUERI.

zij daar zijn. De overleden personen, godsdienstigen en ongodsdienstigen, geleerden en
heiligen krijgen door D. hier alien f en
plants. Dit work is in drie deelen verdeeld
„Inferno" (hel), „Purgatorio" (vagevuur),
„Paradiso" (paradijs). De werken van
Dante zijn niet alleen in alle beschaafde
talen overgezet, doch vele vertalingen heeft
men en nog meer uitleggingen en verklaringen.
Dante da Majano, It. dichter uit de 13e
eeuw, tijdgenoot van D. A14.Olieri, heeft zich
ook als dichter bekend gemaakt, waarvan 40
sonnetten en 5 balladen bewaard gebleven
zijn.
Dantier, (Henri Alphonse) Fransch schrijver, gab. 1810, schreef verschillende geschiedkundige werken.
Dantiscus, (Johannes) een Latijnsch dichter uit den nieuweren tijd, 1485/1548, narn

Danville, stad in Illinois, N.-Amerika,
16,354 inw.
(2) Stad in Virginia, 16,520 inw., N.-Amerika.
Danzel, (Theodor Wilhelm) Duitsch literator en historieschrijver, 1818/50 ; prof. te
Leipzig.
Danzig, regeeringsdistrict in West-Pruisen, 7953 K.M. 2 , 709,312 inw.; hoofdst. met
dien naam aan de Radaune en de Mottlau,
159,648 inw.; belangrijke handelsstad met
scholen en kerkel en indiistrie, veel scheepsbouw. 997 werd D. de hoofdst. van Pommeren. 1310 aan de Duitsche orde, 1350 bij het
Hanzeverbond, 1454/1793 Poolsch bezit, 1793
/1807 aan Pruisen, daarna aan Frankrijk,
17/11 1813 weer Pruisisch ; sedert 1/7 1878
hoofdst. van West-Pruisen.
Danzigerbocht, een boat van de Oostzee
in het vasteland van 0.- en W.-Pruisen, 45
K.M. fang, 82 K.M. breed.
Daphnis, volgens de mythologie op Sicilie
err Kreta de Hems der herders. Hij was eery
zoon van Hermes, maar werd door zijn moeder te vondeling gelegd en door herders gevonden, die hem opvoedden, geholpen door
de nymphen ; I1 ij was de eerste die als herder
liederen zong el r de herderszangen invoerde.
Fen der nymphen was verliefd op hem, ©n
daar hij zijn woord, dat hij Naar gaf, b•ak
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werd hij door blindheid geslagen (volgens
anderen veranderde hij in een steen). Zijn
wader nam hem in den hemel op en liet op
die plaats een bron ontstaan (Daphnis) ;
hieraan werden jaarlijks offeranden gebracht.
Dapsang,
(Mount Godroin Austen) de
hoogste berg des Karakorums, 8620 M.
hoog ; op een na de hoogste berg der wereld.
(Centr.-A
Darbhanga, stad in Eng.-Indie, prov. Bengalen, 66,244 inw.
Darboy, (George) aartsbisschop van Parijs,
1813/71 ; groot-aalmoezenier des keizers. Hij
was op het concilie op het Vatikaan het
hoofd der vrijzinnigen, 25/5 werd hij door
de communisten op de binnenplaats van de
gevangenis La Roquette doodgeschoten, met
63 anderen.
Darby, (John Nelson) Eng. godgeleerde,
1800/82 ; hij moest uit Engeland vluchten en
ging naar Zwitserland, waar hij vele aanhangers won.
Darbysme,
(Plymouthhroeders) een Prot.
gezinde gemeente, gesticht te Dublin, door
Darby gepredikt. Deze Wilde het prediken
niet tot een ambt laten blijven, maar ieder,
die de kracht gevoelde, moest uiting aan zijn
ingevingen kunnen geven ; hierdoor zal het
godsdienstgevoel grooter worden en zal niet
de Christenheid bestaan uit hoorders of geloovenden en predikers.
D'Arc, (Jeanne) zie Arc.
D'Arcet, (Jean Pierre Joseph) Fr. scheikundige, 1777/1844 ; deed vele ontdekkingen
ten dienste der industrie, o. a. de scheiding
van goud en zilver door kokend zwavelzuur.
Darcier,
(Joseph Lemaire, genoemd) Fr.
componist van politieke- en minneliederen,
1820/83.
Dardanarius, een berucht Rom. opkooper
van levensmiddelen, vooral koren, om deze
duur te maken en er veel op te verdienen;
korenwoekeraar.
Dardanariaat, korenwoeker ; het opkoopen
van massa levensmiddelen en deze weer duur
verkoopen, genaamd naar Dardanarius.
Dardanellen, de zeestraat, die de Zee van
Marmora met de Egeische Zee verbindt, ook
wel Hellespont. Genaamd naar de vier bevestigde kasteelen, die aan beide zijden gebouwd zijn ter verdedeging ; de straat scheidt
Europa van Azio en is voor doorvaart van
vreemde oorlogsschepen verboden.
Dardanus, volgens de mythologie zoon van
Zeus en Elektra, stamvader der Dardanen
of Trojanen ; kreeg van koning Teucer in
Phrygie land om een stad te bouwen.
(2) Stad aan den oever der Dardanellen,
volgens de sage door Dardanus gesticht.
Dardistan, het land der Darden of Jaghistan, een aantal staten en staatjes in Azie, in
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de bergstreken van den Himalaya, ten deele
aan Afghanistan, ten deele aan Kasjmir
behoorend, doch ook nog eenige zelfstandige
staatjes ; bewoond door een breedgeschouderden Aziatischen scam, Darden of Dardoe
creheeten •
Dardsjiling, stad, Eng.-Indie, prov. Bengalen, 14,145 inw. ; 2184 M. boven den zeespiegel gelegen.
Dar es Salarn, (Huis des Vredes), stad,
Duitsch 0.-Afrika, 20,000 inw. ; stapelplaats van den handel in caoutchouc.
Dareste de la Chavanne. (Antoine Elisabeth
Cleophas), Fransch geschiedschrijver, 1820/
82 ; schreef een, door een prijs gekroonde,
geschiedenis van Frankrijk.
Dar Fertit, landschap in N'lijk Soedan,
gedeeltelijk Fr., gedeeltelijk Eng. ; bewoond
door Soedannegers, voorheen jachtterrein der
slavenjagers. Werd door Schweinfurth onderzocht.
Dar Foer of Darfour, Dar For, een voormalig koninkrijk in O'lijk Soedan, oppervl.
451,984 K.M 2 ., 1 mill. Mohammedaansche
inw. ; doorploegd door vulkanische bergmassa's, prod. : tabak, katoen, granen, goud,
koper, lood, ijzer. 1874/83 Egyptisch, daarna
rijk van den Mandi, na '98 weder Egyptisch.
Hoofdst. El Fasjer.
Dargonlijsiky. (Alexander), Russ. operacomponist, 1813/69, geldt als een beroemd©
Rus.
Darie, (Golf van), boezem der Karibische
zee, aan de N'kust van Columbia.
Darius, (Dareios, Dareus, Darjawuseh),
Perzische koningsnaam, wij noemen : (1), nit
bet huis der Achemeniden, regeerde 521/485
\TOOT. Chr., breidde zijn land tot aan den Indus uit, nadat hij Babylon weder onderworpen had ; streed ongelukkig tegen de Scythen
en Grieken.
(2)
II, Nothos, onechte zoon van
Artaxerxes Longimanus, 423/404 v. Chr.,
liet zich door zijn vrouw beheerschen, verloor
Egypte.
(3) III, Codomannus, laatste vorst uit het
huis der Achemeniden, 336/330 v. Chr., werd
333 bij Issus, 331 bij Gaugamela door Alexander den Groote verslagen, 330 door Bessut
vermoord.
Darlaston, stad, Eng. graafschap Stafford,
aan de Trent, 14,422 inw. ; steenkoolmijnen.
Darling, (Eng.) lieveling.
(2) rechter-zijrivier van de Murray in
Australia.
Darling Range, bergketen in W'lijk Australie.
Darlington, stad, Eng. graafschap Durham,
44,496 inw. ; ijzer en machine-industrie, bier
werd de eerste spoorweg gebouwd, 27/91825.
Darmen, de gezamelijke verteringsorganen,
zie darmkanaal. Deze worden van dieren
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dikwijls voor verschillende doeleinden gebruikt, o. a. als worstenvel, muzieksnaren,
enz.
Darmkanaal, het kanaal in het lichaam
van dieren en menschen, waardoor de spijzen
in, door en uit het lichaam worden gevoerd.
Begint aan de keel met den slokdarm, daarop volgt een verwijding, maag geheeten,
en daarop voigen de eigenlijke darmen, die
kronkelensgewijs in de buikholten liggen en
eindigen aan den aars. Hierbij onderscheidt
men : (1) de dunne darmen, (2) twaalfvingerigen darm, (3) blinden darm met wormvormig aanhangsel, (4) karteldarm, (5) endeldarm. Deze organen zijn zeer bevattelijk voor
ziekter en vooral voor ontstekingen ; deze
ontstaan hoofdzakelijk door het voedsel, als :
slecht voedsel, (rouw vleesch, onrijpe vruchten, niet voldoende fijn gemaakt voedsel, of
zonder voldoende voedingswaarde, enz.) kan
ook ontstaan door te zwaar of eenzijdig
voedsel en vooral door slechte of vervalschte
waren en overmatig alcoholgebruik.
Darmstadt, hoofdst. van het Groot-Hertogdom Hessen, residentie van den groot hertog, (1905) 83,123 inw. ; hertogelijke bibliotheek, 400,000 boekdeelen, 3300 manuscripten, handel en industrie. Werd 1330 een stad,
1479 aan Hessen. In de nabijheid Ludwigshohe.
Darnley, (Henry Stuart, lord), 2e gemaal
van Maria Stuart, va der van Jacobus I van
Engeland, 1546/67 ; bleek een ruw en karakterloos mensch te zijn, vooral bij de vermoording van Riccios, den raadgever van de
koningin. Hij woonde later op een landhuis
voor hem ingericht, hetwelk in den nacht
van 8-9/2 in de lucht vloog ; het lijk van D.
werd in den tuin gevonden, de dader bleef
onontdekt.
D'Arrest, (Heinrich Ludwig) Duitsch sterrenkundige, 1822/75.

medewerker van bovengenoemde, 1786/1847.
(3) (Charles Achille), broeder en medewerker van bovengenoeraden, 1791/1868, schreven
o. a. : „Les femmes soldats", „Un domestique pour tout faire".
(4) (Jules Francois), Fransch dichter en
tooneelschrijver, kleinzoon van den onder
no. 1 genoemde, geb. 1845, schreef gedichten,
romans en tooneelstukken.
Daru, (Pierre Antoine Noell Bruno, graaf),
Fransch staatsman, dichter en schrijver,
1767/1829.
(2) (Napoleon, graaf), Fr. staatsman, zoon
van den vorige, 1807/90 ; deed 1851 het voorstel Napoleon of te zetten, werd deswege
eenigen tijd gevangen gehouden, 1870 minister van buitenl. zaken, 76/79 in den Senaat.
Darwen, stad, Eng. graafschap Lancaster,
38,211 inw. ; steenkoolmijnen, textielindustrie.
Darwin, (Erasmus), Eng. natuurvorscher,
1731/1802 ; steldo een ontwikkelingsgeschiedenis samen. Hij trachtte wetenschap en dichtkunst te vereenigen, hij schreef „Loves of
the plants" (Liefde van de planten), „The
botanic garden" (De plantentuin) in dichtwerk.
(2) (Charles Robert), wereldberoemde Eng
natuuronderzoeker, kleinzoon van bovengenoemde, stichter van het Darwinisme (zie
aid), geb. 12/2 1809 to Shrewsbury. Hij
maakte een reis om de wereld, 1831/36, met
het schip „De Beagle", waarvan hij de resultaten hoofdzakelijk in zijn werk : „Zoology
of the voyage of H. M. Ship Beagle", in
dagboek vorm publiceerde. Hij huwde met
zijn nicht Wedgwood en betrok 1842 zijn
landgoed Down bij Beckenham, graafschap
Kent, alwaar hij stierf, 19/4 1882. Hij schreef
verder o. a. : „Voyage of a naturalist round
the world", „Monograph of pedunculated

Darro, zijrivier van de Genii of Xenil, zeer

helder water, stroomt door Zlijk Spanje en
levert Granada drinkwater.
Darror, rivier in Somaliland, rnondt in den
Ind. Oceaan.
Dartford,
stad, Eng. graafschap Kent,
18,643 inw.
Dart!** (Augustin Alexander), Fr. revolutionair, 1769/97, werd geguillotineerd.
Dartmoor, landschap in het Eng. graafschap Devon, 525 K.M 2 ; onvruchtbaren
bodem, doch bevat lood, ijzer, tin, koper,
kaolin, graniet en marmer. Arbeid in de
veengronden laat men er door veroordeelden
verriehten.
Dartois, (Francois Victor Armand d'Artois
de Bourneville, genoemd), Fransch tooneelschrijver en dichter van vele vaudevilles,
1788/1867.
(2) (Louis Armand Theodor), broeder

CITA RLES R. DARWIN.

door
„On fossil Cirripedia", „On the origin of
species by means of natural selection". Dit

and sessile Cirripedia", dadelijk gevolgd

bock verwekte een waren storm in de geleerde wereld ; verder werkte hij toen zijn denkbeelden in vele werken uit, o. a. in : ,,De afstammmg van den mensch", „Insecten etende plantep" enz. Zijn werken werden in alle
beschaafde talen overgezet en zijn stellingen
vinden steeds meer aanhangers, terwijl vele

geleerden op zijn begonnen werken doorbou-

Dar

Oat

215

wen. De tegenstand was echter zeer sterk bij
het leven van Darwin.
(3) (George Howard), zoon van den vorige,
prof. in de sterrenkunde, geb. 1845.
(4)
(Francis), zoon den onder no. 2 genoemde, broeder van den vorige, prof. in de
botanie, geb. 1848, was medewerker van zijn
vader en schreef een biographie van hem.
Darwinisme, een Phil. stelsel, dat het ontstaan der soorten van dieren en planten verklaart uit de ontwikkelingsleer van Darwin.
De drie hoofdoorzaken der veranderingen zijn
wel „de natuurkeus", striid om het bestaan" en „erfelijkheid". De organische
wezens bezitten een neiging om zich onbeperkt te -vermenigvuldigen, daar echter de
ruimte of toestand of hoeveelheid voedsel niet
toelaat dat elk wezen vrijuit leeft, moeten er
velen to onder gaan, dit zullen natuurlijk de
zwakkeren zijn. Er ontstaat dus een drang
naar behoud, naar verdediging, waaruit ontstaan is de strijd orn het bestaan. De wezens
gingen zich dadelijk na hun geboorte, toegerust met de geerfde middelen van hun
ouders, verdedigen, oefenen, kregen daardoor
werktuigen, terwijl de verkregen verdedigingsmiddelen door erfelijkheid op het volgende geslacht steeds overgingen. Hierdoor
ontwikkelde zich langzaam maar zeker van
geslacht op geslacht de soorten ; het eene
wezen leerde snel te vluchten, het andere
zich te verdedigen, weer anderen zochten het
behoud in of onde ,- of boven water, nog
anderen kropen in den grond of trachtten
zich te verdedigen door vergif, dat zij hun
vijanden inspoten enz., enz., natuurlijk ging
het verstand boven alles. Het wezen, dat het
slimst was, bleef het beste bestaan. Boven
aan de ontwikkeling staat de mensch, gesproten uit de anthropomorphe apen. Hij is
het tot nog toe, die alle wezens aan zich
onderworpen heeft, hij is de som van alle
ontwikkelingen. De tegenstanders zijn echter
legio. Vooreerst behooren daar onder de
Orthodox Christenen, zij die de schepping
nog woordelijk aannemen, zooals die staat in
het eerste boek van het Oude Testament
„Genesis" Dan zij, die vasthouden aan een
vorm van elk wezer. de schakel van ontiwikkeling van het eene wezen uit het andere,
niet aannemen, te ineer, daar vele schakels
ontbreken, men geen oervorm kan aanwijzen
en het verband van het eene wezen, dat volgens D. voortgekomen is uit het andere, berust op zeer onwaarschijnlijke of onbewijsbare gronden. Dan komen zij, die ten deele
deze stelling, aannemen ; zij nemen wel aan,
dat het eene uit het andere is voortgekomen.
Zij bestrijden echter b.v. den strijd om het
bestaan en zeggen, dat doze slechts gestreden
wordt tegen de natuur en het moest opvoerende of ontwikkelende het „wederkeerig

Edienstbetoon" is, dat zeer onder de dieren is
ontwikkeld. En verder zij, die beweren dat
veranderingen dadelijk onder invloed staan
van de natuurgesteldheid en omstandigheden,
naast stoffelijke invloeden.
Das, (Moles) zoogdierengeslacht van de
fam. der marterachtigen. Het is een bloeddorstig wezen, en wordt ongev. 75 cM. lang,
heeft korte pooten met 5 teenen en naakte
voetzolen ; zijn voorpooten zijn voor graven
ontwikkeld. Hij heeft een stork behaarden
staart, waaron der een klierzak, die een kwa-

DAS.

lijk riekende vloeistof uitscheidt. Graaft zich
een hol met 6 a 8 gangen, hetwelk hij moedig
verdedigt, slaapt des daags, voedt zich met
insecten, eieren, jongc vogels, kruipende
dieren, honig, vruchten. enz. Wordt 10 a 12
jaar, werpt meestal 1 jong.
Dashond, een hondenras met korte pooten,
en naar verhouding lang lichaam, zijn zeer
trouw, kunnen niet snel loopen.
Dasymeter, een instrument om de dichtheid der luclit te meter, uitgevonden 1650
door Guericke en door Touchy 1780 verbeterd.
Daszynski, (Ignatius), 'eider der Poolsche
sociaal-democraten in Oostenrijk, geb. 1886.
Data, (Lat.) gegevens, daadzaken, (meervoud van Datum, zie ald).
Dathenus, (Petrus), of Pierre d'Anthenes,
hij word geboren in Cassel in 't begin der
16e eeuw, word in een klooster opgevoed,
dock vluchtte en vestigde zich als boekdrukker to Londen. Spoedig daarop trok hij
Duitschland door, overal den hervormden
godsdienst predikend en door zijn welsprekendheid wist hij zeer vele aanhangers te
winnen ; hij word echter verbannen en moest
naar de Pfalz vluchten, 1572 kwam hij weder
in Nederland, hij stierf 1590 ; op zijn graf
werd een gedenkteeken opgericht. Langen tijd
bleven zijn gebrekkig overgezette rijmpsalmen
Kier in gebruik.
Datia, staat in Bundelkans, Eng.-Indio,
2168 K.M 2 ., 186,440 inw. ; hoofdplaats met
dien naam. 27,566 inw.
Datief, (Lat. Dativus), de derde naamval.
Datoliet, (Dystomiet Esmarkiet of Humboldtiet) een delfstof in kristalvorm, wordt
ook wel tot de Salinische gesteenten gerekend ; een verbinding van kiezelzuur, boorzuur, kalk en water. Heeft allerlei kleuren;
wordt in den Harz, Engeland, Amerika,

Noorwegen enz., gevonden.
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Dato, heden, a dato, op den aangegeven
tijd.
Datum, (Lat.) gegeven, een tijdsaanwijzing, dagteekening.
Daubenton, (Louis Jean Marie), Fr. natuurkundige, 1716/99 ; prof. te Parijs.
Daubigny, (Jean Louis Marie Villain), Fr.
revolutionair, 1789 lid der commune, werd
tot deportatie veroordeeld.
(2) (Charles Francois), Fr. landschapschilder en graveur, 1817/78, verwierf zich een
eerste plaats onder de Fransche landschapschilders.
Daubree, (Gabriel August), Fr. geoloog en
minerolaag, 1814/96 ; schreef vele werken,
maakte veel studie van de ertslagen en hun
plaatsen.
Daudet, (Ernst) Fr. romanschrijver, geb.
1837, schreef verscheidene romans, waaronder
geschiedkundige met betrekking tot de revolutie.
(2) (Alphonse), Fr. romanschrijver, broeder van bovengenoemde, 1840/97, van zijn

ALPHONSE DAUDET.

werken is het meest bekend : „Fromont jeune
et Risler aine".
(3) (Julia Allard), weduwe van bovengenoemde, geb. 1847, schreef „Impressions de
nature et d'art".
(Leon), Fr. schrijver, zoon van de
(4)
onder no. 2 en 3 genoemden, geb. 1867;
schreef phil. en wetenschappelijke romans,
ook „Les Kamtchatka", satire op de zeden.
Daudin, (Francois Marie), Fr. natuurkundige, 1774/1804. Schreef o. a. „Histoire naturelle des reptiles".
Daumer, (George Friedrich), religieus phil.
en dichter, 1800/75 ; was prof. te Neurenherg.
Streed eerst verwoed tegen het Christendom
en eerediensten, was later aanhanger van een
nieuwen godsdienst, doch ging 1859 tot het
Roomsch-Kath. geloof over, waarna hij dezen
stap weer in andere werken verdedigde en in
't algemeen het geloof huldigde.
Daun, (Which Philip Lorenz von), Oostenrijksch veldmaarschalk, 1668/1741, onderwierp 1707 het koninkrijk Napels, was 1713/19
vice-koning daarvan, werd daarna gouverneur
van de Nederlanden.

Dau

(2) (Leopold Joseph Maria, graaf van),
Oostenrijksch veldmaarschalk, zoon van den
vorige, 1705/66 ; streed tegen de Turken, in
den oorlog met Pruisen en Saksen en later
in Silezie.
Daunou, (Pierre Claude Francois) Fr. geleerde, dagbladschrijver en staatsman, 1761/
1840 ; sloot zich bij de revolutie aan, stemde
echter tegeo de ter dood brenging van Lodewijk XVI en kwam daardoor spoedig in de
gevangenis. Verzette zich later tegen de
heerschzucht van Napoleon, 1818 lid van de
kamer van afgevaardigden, trok zich 1834
geheel terug. Zijn voornaamste werk is:
„fours d'etudes historiques", 20 deelen.
Dauphin, (Dauphijn), oorspronkelijk titel
van de souvereine heeren van de Fransche
prov. Dauphine, kwam als erfelijken titel aan
Philippus V van Frankrijk en tevens de
regeering, op voorwaarde dat de erfgenamen
van den Franschen troon zich Dauphin van
Viennois zouden noemen ; de regeering ging
echter verloren, maar de titel bleef tot 1834
bestaan. De Hertog van Angouleme, oudste
zoon van Karel X, was de laatste Dauphin.
een voormalige prov. van
Dauphine,
Frankrijk, thans de departementen
Drome en Hautes-Alpes. De naam was oorspronkelijk een voornaam (Dalfinus), maar
werd als Dauphin, door Guigo VI, graaf van
Viennois, als titel aangenomen. Werd later
gelijk aan graaf of markies, ongev. 12e eeuw
,n gedragen door dat huis tot Humbert II
de la Tour du Pin, welke zijn rechten en titel
aan de heeren van Valois afstond. De goederen kregen daardoor dien naam.
Daurie, zie Transhaikalie.

J. M. DAUTZENBERG.

(Jean Michael), Vlaamsch
Dautzenberg,
dichter en schrijver, 1808/69, streed voor de
wederinvoering der oude Vlaamsche taalvormen.
(Antoine), Fr. componist,
Dauvergne,
1713/97.
Dam, de droppels water die men vindt
aan allerlei voorwerpen in de buitenlucht,
ontstaan na zonsondergang, terwijl het niet
regende of anderszins, waardoor deze zouden
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kunnen ontsta
zijn. Langen tijd wist men
hiervoor geen oplossing, totdat Charles Wells,
een Eng. ► atuurkundige, deze vond. Na zonsondergang koelen alle voorwerpen zeer af,
zoo zelfs, dat de waterdamp in de lucht zich
verdicht tot damp en tot droppels water.
D'Avenant,
(William) Eng. dramaschrijver, 1606/68.
Davenport, stad in Iowa, N.-Amerika,
35,254 inw. ; brug over den Mississippi, veel
industrie.
David, 2e of 3e koning van Israel, zoon
van Tsai, werd in plaats van koning Saul
door Samuel tot koning gezalfd. Na den dood
van Saul, 1 033 veer Chr. ongev., koning van
Juda, en na den dood van Isboseths, ongev.
1025 v. Chr., koning van geheel Israel. Veroverde Jerusalem en maakte deze tot zijn
residentie, vergrootte zijn rijk tot aan de
Roode zee en Damascus ; gest. ongev. 995 v.
Chr. Hij Ras niet alleen een goed krijgsvoerder, maar ook dichter en componist. Opgevolgd door zijn zoon Salomo, zoon van
Bethseba.
(2) naam van twee koningen van Schotland : I, jongste zoon van Malcolm III, 1124/
53. II, was op 5-jarigen leeftijd opvolger van
zijn vader, Robert Bruce, hij moest echter
met zijn voogden naar Frankrijk vluchten,
doch keerde 1342 terug, en nam den Schotschen troon in bezit. Hij stierf kinderloos,
1370, waardoor het huffs der Stuarts op den
troon kwam.
(3)
(Jacques Louis), Fransch schilder,
stichter der klassieke school, 1748/1825, was
aanhanger van Roberspierre, stemde voor
den dood van Lodewijk XVI, werd door
Napoleon tot „Premier peintre" gemaakt.
Zijn kleinzoon, Jacques Louis Julien, 1820/86,
ook schilder, gaf in 1880 een biographie van
zijn grootvader uit.
(4) (Pierre Jean), Fransch beeldhouwer,
1789/1856 ; prof. te Parijs, maakte monumenten en standbeelden, o. a. „Goethe", kreeg
1811 den „grand prix de Rome".
.
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(6) (Felicien), Fr. componist, 1810/76.
(7) (Samuel), Fr. componist, 1836/95.
Davidson,
(Samuel) Eng. godgeleerde,
1808/98 ; prof. te Manchester, liet vele werken na.
Davis, (John) Eng. zeevaarder, 1550/1605 ;
ontdekte 20/1 1585 Oost-Groenland, 92 Falklandseilanden, werd bij Malakka in een gevecht met Japaansche zeeroovers gedood.
is de uitvinder van de octant, een instrument
tot opname van den stand der zon, ging de
uitvinding der sextant oor.
(2) (Jefferson), Amerikaansch staatsman,
1808/89, word president der Geconfedereerde
Staten (Z.-Carolina, Mississippi, Florida,
Alabama), moest echter vluchten en werd
gevangen genomen, keerde bij de algemeene
amnestie terug en vestigde zich te Memphis.
(3) (straat van), Zeestraat tusschen Cumberland en Groenland in de N'lijke IJszee.
(4) (Andrew Jackson), Amerik. spiritist,
geb. 1826.
Davits, de draaibare ijzeren kranen op
schepen, om booten uit te zetten of binnen
te halen.
Davos, hoogdal, landschap in Zwitsl., kanton Graubunden, 1560 M. boven den zeespiegel gelegen, daarbij Da vos-Platz en Davos
Dorfli, 8100 inw. ; verblijfplaats voor longlijders.
Davout, (Louis Nicolas) hertog van Auersstadt en vorst van Eggmiihl, Fransch maarschalk, een der bekwaamste veldheeren van
Napoleon, 1770/1823 ; nam deel aan alle
groote veldslagen van dien tijd, 1813/14 generaal gouverneur van het Noordzee dep.
(2) (Leopold Claude Etienne Jules Charles),
hertog van Auerstidt, Fransch generaal,
1829/1904, werd bij Metz gevangen genomen,
hielp na den vrede de commune onderdrukken. Was voorzitter van 't Fr. Roode Kruis.
Davy, (Humphry) Eng. natuur- en scheikundige, 1778/1829 prof. te Londen. Ontdekte 1807 de alkalimetalen ; 1815 vend hij de
mijn werkersveiligheidslamp
wereldberoemde

uit, (naar hem genoemd).

DAVY'S LAMP.

(5) (Jean Baptiste) Vlaamsch taal- en geschiedkundige, kanunnik, 1807/66 ; prof. te
Leuven.

(2) (John), Eng. dramaschrijver, 1763/1824.
Day, (Eng.) dag.
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Daylabourer, (Eng.) daglooner.
Debraux, (Paul Emil) Fransch liederdichDayton, stad in Ohio, N.-Amerika, 85,333 ter, 1798/1831, zijn liederen ademen een
inw. ; metaalindustrie.
geest van Beranger, hij liep in 1823 gevangeDaza, (Hilarion Grosole), president van nisstraf op.
Boliva, 1876/79, geb. 1840, werd na den
Debreczin, koninklijke vrijstad in Hong.,
nederlaag tegen Chili verjaagd en 1/3 1894 komitaat Hajduk, 75,006 inw. ; industrie en
vermoord.
handel, middelpunt van het Hong. protestanDazen, een groot soort vlieg, paardenvlieg. tisme.
D. c. = da capo.
Debrouilleeren, (Fr.) ontwarren, ophelDeak, (Franz) Hong. staatsman, 1803/76. deren.
Deakin, (Alfred) Australisch staatsman,
Debut, zie Debuut.
geb. 1856 ; hoofdfiguur in de federalistische
Debuut, (Fr.) begin, het eerste optreden
beweging, 1901 minister van justitie.
in de tooneelwereld, eerste pleidooi van een
Deane, (James) Am. natuurkundige en advocaat.
geoloog, 1801/58, ontdekte fossiele voetinDebutant, (Fr.) beginner, nieuweling.
drukken in het dal van de Connecticutrivier.
Debuteeren, (Fr.) voor het eerst optreden,
Dearborns River, rivier in N.-Amerika, beginnen.
Deca
, (Gri.) Lien......, tienmaal.
staat Montana.
Deballotage, (Fr.) afwijzing, afkeurende Decabristen, zij, die zich tegen de troonsstemming, (b.v.) het afwijzen van een nieuw beklimming van Czaar Nicolaas I, 1825, verlid voor een vereeniging of genootschap, door zetten.
Decadentie, (Lat.) trapsgewijze verval,
de stemming der leden.
Deballoteeren, (Fr.) afwijzen, door de achteruitgang, Baling, afneming.
Decagram, 10 gram.
stemming der leden afwijzen, niet aannemen.
Debarkeeren, (Fr.) ontschepen, aan wal
Decalcomania,
overdrukking,
plaatjes,
gaan of zetten, van het eene schip in het welke gedrukt zijn op papier, hetwelk te
andere brengen of gaan, overschepen.
voren met een spoedig op te lossen stof beDebat, (Fr.) discussie, woordenstrijd, streken is, om deze op porselein, ivoor, hout
woordenwisseling, b.v. in een vergadering, de enz. over te brengen.
bestrijding van den spreker.
Decaliter, 10 liter, afgekort : D.L., schepel.
Debatingclub, (Eng.) vereeniging van Decalqueeren, (Fr.) overdruk, weerdruk
personen, die door behandeling van allerlei maken, het overbrengen van Decalcomanieonderwerpen, zich oefeiien in het debatteeren. plaatjes.
Decamerone, verzameling van 10, 10 boekDebatteeren, (Fr.) een debat voeren, een
woordenstrijd hebben ; het voor en tegen van jes, muziekstukken enz. Titel van het zoo
een zaak bespreken, in een openbare vergade- dikwijls uitgegeven en vertaalde werk van
ring, nadat de spreker zijn rede heeft uitge- Boccacio. (Zie ald).
Decameter, lengtemaat, 10 M., of roede.
sproken ; na goedkeuring der vergadering, den
De Candolle, (August Pyrame) Fr. botanispreker tegenspreken, bestrijden.
cus, 1778/1841 ; vertrok bij de restauratie van
Debauche, (Fr.) losbol, doordraaier.
Debet, schuld, schuldig, aandeel, hetgeen Frankrijk naar Geneve. Begon buiten zijn
nog door een koopman of handelaar te vor- andere werken een work „Prodromus systederen is, de som die men nog ontvangen moet. matis naturalis regni vegetabilis", waarvan
Debetzijde, de linkerzijde van de koop- 3 deelen verschenen.
mansboeken, hierop worden de debetposten
(2) (Alphonse Louis Pierre Pyrame) zoon
geschreven, ook de geld- en goederenont- van den vorige, eveneens leeraar te Geneve,
vangsten.
1806/93, voltooide bij zijn andere werken het
Debiet, omzet, afzet van waren.
werk „Prodromus" van zijn vader.
Debir, het allerheiligste in den tempel van
(3) (Casimir Pyrame) zoon van den vorige,
Salamo.
geb. 1836, gaf werken uit en werkte verschilDebiteeren, een vordering aanschrijven, lende plantenfam., door zijn vader en grooteen schuld van iemand noteeren ; in de bock- vader in de „Prodromus" genoemd, uit.
Decapoda, tienarmigen, groep der koppoo
bonding, het schrijven aan de linkerzijde der
koopma,nsboeken.
tige weekdieren een orde van schaaldieren.
Decastere, inhoudsmaat van 10 kubieke
Debiteur, schuldenaar, de persoon waarvan
men iets te vorderen heeft, die een schuld meters.
aan iemand heeft, (ook wel) debitant.
Decatur, stad in Illinois, 20,754 inw. ; inDebo, meer in bet rijk Massina, N.-W. dustrie.
Afrika.
December, de 12e en laatste maand van het
(2) (Leen itard) Vlaamsch schrijver, 1826/85. jaar, bij de Rem. de 10e.
Debouche, (Fr.) uitmonding (van rivier of
Decembristere, naam voor de helpers bij den
bergland).
staatsgreep van Napoleon, 2 Dec. 1851.
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Declineeren, (Lat.) afwijken, verbuigen
van woorden ; van de handwijzen, in minachDecentralisatie, (Fr.) het tegenovergestelde ting brengen, verkleinen.
van centralisatie, het tegengaan van de verDecollete, met ontblooten hals, kleedereeniging van macht in handen van een per- dracht met laag uitgesneden hals.
soon of lichaam, het trachten het gezag meer
Decorateur, (Fr.) schilder, tooneelschilder,
in handen te geven van de burgers of leden, versierder.
het drijven naar zelfregeering.
Decoratie, (Fr.) versiering, schildering,
Deceptie, (Fr.) teleurstelling, misleiding, eereteeken.
bedrog.
Decors, (Fr.) tooneelversieringen, schildeDeception-eiland, eiland van de Nieuw- ringen.
deel van den AtlantiShetlandgroep,
Decoreeren, (Fr.) versieren, beschilderen,
schen Oceaan, met werkende vulkanen.
een eereteeken schenken.
Dechamps, (Adolphe) Belg. staatsman en
Decorum, (Lat.) het gebruikelijke, het web
schrijver, 1807/75 ; een der leiders der R.-K. voegelijke, fatsoenlijke, zedelijke. Zijn D.
partij.
bewaren, zijn fatsoen bewaren, houden.
Decharge, (Fr.) ontheffing, outlasting. GeDecourcelle, (Pierre Henri Adrien) Fr.
tuigen a D., getuigen door den beklaagde op- dramaticus, 1821/92, schreef drama's en
geroepen om ten voordeele van hem te ge- opera's-comiques.
tuigen.
(2) (Pierre), Fr. drama- en romanschrijver,
Decheniet, een zeldzame delfstof, rood of zoon van den vorige, geb. 1856.
bruinachtige kleur ; in de scheikunde : vanaDecreet, (Fr.) besluit, beslissing, uitdinzuurlood.
spraak.
Deci.... (Gri.) tiende deel, tiende....
Decrescendo, (It.) afnemend in sterkte, in
Decideeren, (Fr.) beslissen, besluiten.
de muziek zwakker wordend
Decigram, tiende gram.
Decreteeren, (Fr.) besluiten, beslissen, nitDecimale breuken, tiendeelige breuken.
vaardigen.
Decime, (Fr.) tien centimestuk.
Dedem, (Willem Jan, baron van), aanlegger
Decimeter, tiende meter, 10 centimeter.
der Dedemsvaart, stichter van de veenkoloDecisie, (Fr.) besluit, beslissing.
nie met dien naam, 1795/1851.
Decisief, (Fr.) beslissend, besluitend, stel(2) (Willem Karel, baron van), Ned. jurist
hg.
en staatsman, 1839/95, was lid van de
Decius, een aanzienlijke Rom. familie, uit Tweede Kamer, 1891 minister van kolonien.
plebejisch geslacht, wij noemen : (1) Publitth
(3) (Alexander, baron van), sedert 1879 lid
D. Mus, redde als krijgstribuun 343 v. Chr. van de Tweede Kamer, geb. 1838.
Het adellijke geslacht van Dedem is afkomhet ingesloten Rom. leger, 340 v. Chr. consul.
(2) Publius D. Mus, zoon van den vorige, stig uit het graafschap Bentheim en sedert
312 v. Chr. consul, streed tegen de Sam- 1369 bekend.
Dedemsvaart, een vaart in Overijsel, die
nieten.
Gajus Messius Quintus Trajanus D., het Zwarte water met de Vecht verbindt ;
(3)
werd in plaats van Philippus 249 na Chr. tot werd 1809 op kosten van Willem Jan, baron
waardoor vele
Rom. keizer uitgeroepen, hij versloeg Philip- van Dedem gegraven,
pus ; ()rider hem hadden Christenvervolgingen onvruchtbare gronden tot vruchtbare landeplaats. Hij vigil bij Philippopel tegen de Go- rijen werden gemaakt en vele veenkolonies
ontstonden.
then, 251.
(2) dorp in Overijsel, gem. Avereest, aan
Decker, (Pierre Jacq Francois de) Belg.
de vaart met dien naam, 4500 inw. ; kalkstaatsman en dichter, 1812/91.
Declamatie, (Lat.) voordracht, kunstma- branderij, glasindustrie.
Deductie, (Lat.) aftrekking, gevolg van
tige, smakelijke voordracht, van rede of geeen redeneering, grondige uiteenzetting. In
dicht.
de phil. is deductie het voortbouwen op een
Decimator, voordrager, redenaar.
Declameeren, opzeggen, voordragen, met inductie (zie ald). Het is het wezen der wisgevoel of uitdrukking een rede of gedicht kunde.
Dee, rivier in Wales, stroomt in de Iersche
Declaratie, (Fr.) verklaring, bekendmaking zee.
(2) rivier in Schotland, stroomt in de
(ook wel) liefdesverklaring.
Declinatie, in de sterrenkunde, de of stand Noordzee.
(3) rivier in Schotland, stroomt in de Solvan een hemellichaam van den equator. In
de natuurkunde de afwijking der magneet- way Firth.
Deelwoord, de vorm van het werkwoord in
naald van den meridiaan, miswijzing. In de
taalkunde de verbuiging, de vorm verande- samengestelde tijden.
Deen, (Isaak Abrahamszoon van) Ned. gering der woorden.
heid.

(Fr.) welgemanierdheid, zedig-
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neeskundige, 1804/69 ; prof. te Groningen.
Defaut, (Fr.) gebrek, fout ; het niet verschijnen voor een rechtbank.
Defect, (Fr.) gebrekkig, beschadigd, ongemak, stuk, onvolledig.
Defectivurn, (Lat.) in de spraakkunst een
woord waarvan slechts een of enkele vormen
in gebruik zijn, b. v. alleen enkelvoud of
meervoud.
Defensie, (Fr.) verdediging, tegenweer.
Defensief, (Fr.) verdedigend, beschermend.
Deferent, (Fr.) aangever, aanbrenger, afvorderaar van een eed.
De Ferrari, (Serafino Amadeo) It. operacomponist, 1824/85.
Deffes,
(Pierre Louis), Fr. componist,
1819/1900 ; behaalde den „Grand prix de
Rome".
Deficit, (Lat.) tekort, nadeelig saldo.
Defile, in de krijgskunde, een engte, nauwe
pas.
Defileeren, (Fr.) in gesloten gelederen opmarcheeren, door een pas of weg gaan, een
para derna rsch.
Definitie, (Fr.) juiste bepaling, verklaring.
Definieeren,
(Fr.) verklaren, uitleggen,
uiteenzetten.
Definitief, (Fr.) bepaald, afdoend, beslissend.
Defloratie, (Fr.) ontbloeming, ontmaagding, verkraehting.
Defoe, (Daniol) Eng. schrijver, 1660/1731 ;
hij gaf een Riview uit, ongeveer het eerste
tijdschrift van Eng., schreef verschillende
avontuurlijke verhalen, waaronder „Robison
Crusoe", hetwelk in alle beschaafde talen
werd omgezet.

FRANZ VON DEFREGGER.

Defregger, (Franz von) Duitsch historieen genreschilder, geb. 1835 ; 1878 prof. te
Miinchen.
Defuisseaux, (Alfred) Belg. staatsman,
1843/1901 ; leider der socialisten.
Degageeren,
(Fr.) losmaken, ontbinden,
ontslaan.
(Fr.) ontaarding, verbasteDegeneratie,
ring, teruggang in beschaving, achteruitgang.
Degenereeren, (Fr.) ontaarden, verwilderen, slechter worden, verbasteren.
Degola, (Giocondo) It. muzicus en componist, 1803/45, maakte opera's.
DegoAt, (Fr.) afkeer, walging.
Degradatie, (Fr.) verlaging, ontzetting uit
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een ambt, terugzetten, ontneming van een
ambt.
Degradeeren, (Fr.) terugzetten, verlagen,
van een ambt ontslaan, eerloos verklaren.
De Cubernatis, (Angelo, graaf) It. literator
en schrijver, geb. 1840 ; prof. te Rome.
Dehli, (Delhi, Dihli), devisie van het Eng.Indische luitenant-gouverneurschap Punjab,
40,221 K.1\1 2 ., 4,587,062 inw. ; hoofdst. met
dien naam, aan de Dsjamna, 208,575 inw.,
moet voorheen 2 mill. inw. gehad hebben. Nog
vele ruines wijzen op grootheid. Middelpunt
van de Mohammedaansche en Hindoesche
godsdiensten. Thans middelpunt van den
handel en het geldverkeer van Punjab. Volgens de sage was het de residentie der Pandawa of kinderen der zon en waren de straten
met goud geplaveid. 1803 door de Eng. bezet,
1857 in opstand.
Dehmd, (Richard) veelzijdig Duitsch dichter van den tegenwoordigen tijd, geb. 1863.
Dehra,
stad in de N.-W. provincien van
Eng.-Indio, 25,684 inw.
Dei, (Dey) eigenlijk : oom, titel voor de
opperhoofden der Janitsaren, later titel voor
het opperhoofd in Algerie ; regeerende ongev.
van 1600/1830.
(2) naam voor de Perzische maand December.
Dell, gem., Geld., bij Geldermalsen, 2256
inw.
Deinum, dorp, gem. Menaldumadeel, Fries'.
Delphobus, in de mythologie een der dapperen der Trojanen, vriend van Aeneus en
Paris, zou Achilles gedood hebben.
Deipyle, volgens de Gri. sage, dochter van
Adrastus, gemalin van Tydeus, moeder van
Diomedes.
Delsme, een Phil. stelsel, hetwelk in 't algemeen vasthoudt aan een godsbestaan, doch
buiten openbaringen en ook zonder bijbel. Er
zijn verschillende richtingen, maar worden
den laatsten tijd zeer weinig genoemd.
De
stellingen zijn hoofdzakelijk : (1) er is eel,
schepper van de stof en dit is God, verder is
alles aan zijn natuurlijken loop overgelaten.
(2) God is de schepper van alles, doch langs
geheel natuurlijken weg, hij is voorzienig en
vergelder in het toekomstige leven, en openbaart zich niet. De deIsten erkennen geen
godsdienst en noemen den bijbel een door de
priesters gemaakt werk. Zij zeggen : „God
heeft zich nooit geopenbaard en nooit doen
blijken dat wij hem moeten dienen".
Deister, een met bosschen begroeide bergrug tusschen Wezer en Leine, ongev. 400 M.
hoog.
(Pierre Francois Aime August,
Dejean,
graaf), Fransch officier en entomoloog, 1780/
1845, bracht een der grootste verzameling
insecten
Dejeune, (of Dejeuner) (Fr.) ontbijt ; (ook)
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klein ontbijtservies, (meestal) kopje, schoteltje en bordje.
zie ook Deca.
Deka
Dekabristen, zie Decembristen.
Dekama, een oud Friesch geslacht, waaruit duchtige krijgslieden zijn voortgekomen,
begirt ongev. einde der 12e eeuw.
Dekapolis, confederatie van 10 Helleensche
steden in N'lijk Palestina, ten tijde van
Christu s.
Deken, oorspronkelijk bij de Rom. een
aanvoerder van 10 soldaten, in den eersten
tijd der Christelijke kerk, opziener van 10
kloosterhroeders, thans, hoofd van cen zeker

raal (Dumaer van Twist) alles te schrijven
en eenige aanklachten te doen. Hij ontving
23/3 1856 cen kabinets-missive, waarin de
ontevredenheid over zijn ged•ag werd uitgesproken, tevens een overplaatsing naar
Ngawi, hij vroeg echter ontslag uit 't lands
dienst en daar hij den gouverneur, die spoedig
naar het moede•land zou afreizen, nod Wilde
spreken en zijn ontslag niet spoedig genoeg
kwam, verliet hij zijn post, welke hij aan den
controleur overliet. Tevergeefs vroeg hij een
au.dientie aan, wachtte steeds, d•ong sterk
aan, doch het baatte niet, hij kreeg Been
toegang bij deq gouverneur en spoedig kwam
het bericht dat de gouverneur naar Ned.
ging. Arm zonder middelen van bestaan,
vertrok hij naar Amsterdam met zijn vrouw
en twee kinderen. 1860 verscheen voor 't
eerst zijn „Max Havelaar" „of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel Maa tschappij" onder pseud. van : Multatuli, welke
hij ook voor zijn andere werken behield. Na
het verschijnen van dit werk, ging er een
rifling door Ned. en natuurlijk ontstond een
verschrikkelijken tegenstand en de schrijver
werd voor alles uitgemaakt. De droogstoppels, door hem in dit werk genoemd, konden
echter het licht, dat hij ontstak, niet dooven.
Dadelijk daarop verschenen zijn „Minnebriedeel der geestelijkheid, (ook) de oudste uit yen", „Indrukken van den dag", „Over vrijen
vereeniging of genootsehap, die bij afwezig- arbeid", „Wijs mij de plaats waar ik gezaaid
heid des voorzitters de vergadering leidt.
heb", „Specialiteiten", „Vorstenschool" en
(2) (Agatha), Ned. schrijister en dichteres, 7 bundels id.?een. Hij woonde een tijd in
vriendin van E. Bekker (Zie Wolf—B.), met Wiesbaden, doch stierf in Nieder-Ingelheirn
wie zij een aantal nog heden gelezen werken in Duitschl. 19/2 1887. Zijn werken zijn
uitgaf, 1741/1804.
krachtig en oorspronkelijk, soms diep en
Dekker, (Eduard Douwes) Ned. schrijver, geleerd, soms geestig, maar altijd scherp,
dichter, phil. en strijder voor de vrije ge- terwijl de trant eenig is in de Ned. literadachten, geb. 2/3 1820 te Amsterdam. Hij tuur. Zijn verzamelde werken werden laatste
wijdde zich eerst aan eenige Oost-Indische maal in 10 deelen uitgegeven, terwijl een
betrekkingen, word 1851 assistent-resident en reuzenoplaag verscheen van zijn „Max Havelaar" en „Vorstenschool".
Delacroix, (Ferdinand Victor EuOne),
Fransch schilder, 1798/1863, hoofd der romantische school.

E. DOUWES DEKKER.

F. v. E. DELACEGTX.

Delaet, (Jan Jacob) Z.-Nederl. schrijver,
magistraat te Amboma, 1856 assistent-resident van Lebak. Hij kon echter de handel- 1815/91.
Delagoabaai, baai in de Portugeesche kolowijze der Ned. tegenover de inboorlingen van
Indie niet verdragen en deed, of trachtte dit nie Lorenzo-Marquez, O.kust van Z.-Afrika,
te verbeteren, door aan den gouverneur-gene- 112 K.M. lang, 25/40 K.M. breed. Vormt een

Del

222

natuurlijke haven voor Lorenzo Marquez,
welke door de Transvaalsche republiek steeds
weer in beteekenis stijgt.
Delambre, (Jean Baptiste Joseph) Fransch
sterrenkundige, 1749/1822 ; deed met Mechein,
graadmetingen van Duinkerken tot Barcelona, stelde eenige tafels voor Jupiter en
Saturnes samen
Delarey, (Jacob Hendrik) een der hoofdfiguren van den Z.-Afrikaanschen oorlog,
geb. 22/10 1847 in Oranje Vrijstaat, een der
bekwaamste Boerengeneraals. Versloeg de
Eng. 13/12 1900 bij Nooitgedacht, later bij
Warmbath en nam 8/3 1902 bij Tweebosch den
Eng. generaal Methuen gevangen. 1890 had
hij zitting gekregen in den Transvaalschen
volksraad en maakte daar deel uit van het
vooruitstrevende element.
(August Arthur) Zwitsersch
De la Rive,
natuurkundige, 1801/73 ; prof. te Geneve,
maakte zich verdienstelijk omtrent zijn
onderzoekingen op 't gebied der electriciteit
en magnetisme.
Delaroche, (Hippolyte Paul), Fr. historieschilder, 1797/18'36, hoofd der moderne school.
De la Rue, (Warren), Duitsch astronoom,
1815/89, maakte photographien van de Zon
en Maan.
Delavigne, (Germain) Fr. dramaschrijver,
1799/1868.
(2) (Jean Francois Casimir) Fr. dichter en
dramaschrijver, broedPr van den vorige, 1793/

J. F. C. DELA VIGNE

1843, schreef treurspelen, blijspelen en gedichten.
rivier in het N.-O. van N.Delaware,
Amerika, stroomt naar de D.-baai in den
Atlantischen Oceaan, 490 K.M. lang.

WAPEN VAN DELAWARE.

(2) een der kleinste staten van de Ver.
Staten van N.-Amerika, aan de D'baai, 5310
K.M. 2 , 184,735 inw. ; grenst aan Pennsylva-
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nie, Maryland en den Atlantischen Oceaan.
Klimaat zacht ; prod. : veld- en tuingewassen;
bedrijven ijzerindustrie (scheepsbouw), handel. D. werd gesticht door een Zweedsche
kolonie, doch door Ned. bezet (1655), 1664
aan Eng., 1787 zelfstandig, met nieuwe
grondwet. Hoofdst. Dover.
Delawaren, een indianenstam in N.Amerika, bewoonde de streken aan de Delaware, hoofdzakelijk Pennsylvania.
(Joseph Remy Leopold) Belg.
Delboeuf,
phil. en wiskundige, 1831/96, schreef veel
over hypnotisme.
(Martin Friedrich Rudolf),
Delbruck,
Duitsch staatsman, 1817/1903, nam verschillende betrekkingen in, sloot eenige verdragen met andere Trogendheden.
(Berthold) Duitsch philoloog en taal(2)
vorscher, geb. 1842 ; prof. te Jena.
(3) (Hans), Duitsch staatsman en geschiedschrijver, geb. 1848 ; prof. te Berlijn.
(5) (Max Emil Julien), Duitsch landbouwscheikundige, geb. 1850 ; prof. te Berlijn.
Delcasse, (Theophile) Fransch staatsman,
geb. 1852, 1894 minister van kolonien, 1898/
1905 minister van buitenl. zaken.
(Desire) Belg. romanschrijver,
Delcroix,
1813/87. Schreef ook drama's.
(Ambt-) gem. in Overijsel, 3001
Delden,
inw.
(2) (Stad-) gem., Overijsel, 2106 inw.
(Fr.) opdracht ; gezamelijke
Delegatie,
afgevaardigden voor een zaak ; overwijzing
van schuld of vordering aan derden.
Delen, (Dirk van) Ned. schilder, 1605/71.
Delescluze, (Louis Charles) Fransch journalist en communist, geb. 2/10 1809, moest
1836 om zijn revolutionaire propaganda Fr.
verlaten, 1851 naar Cayenne verbannen, '59
amnestie. Richtte „Le Revail" op, hetwelk
dadelijk opgeheven werd, 1871 lid van de
commune, werd tot burgerlijk oorlogsgedelegeerde benoemd. Viel bij de laatste wanhopige krachtsinspanning, 28/5 1871, op een
der barrikaden.
Delft, een Ned. schildersfamilie, 16e tot
17e eeuw.
Delfiand, voorheen een baljuwschap van,
het graafschap Holland, ongev. het land tusschen Rijnland, Schieland, Maas en N'zee.
Delfshaven, voorheen een gem. in Z.-Holland, 1886 met Rotterdam vereenigd ; werd
1389 gesticht, 1488 door de Hoekschen verwoest.
Delfshavensche Schie, vaart van Overschie
naar de Maas, door Delfshaven.
Delfstoffen of mineralen, zijn alle stoffen
welke me beschouwt als deelen van de aardkorst te zijn. Het zijn natuurvoortbrengselen, zonder levenskracht, die, hoewel groeien,
niet ontstaan door v oortteling en niet groeien
van binnen naar buiten, maar laagje na
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laagje van buiten af en langs natuurlijke
Delicat,
delicatessa, delicato, enz., alien
wegen grooter worden.
muziektermen voor teeder, fijngevoelig,
Delfstofkunde of mineralogie, is een na- smaakvol.
tuurwetenschap, die zich met de delfstoffen
Delicatesse, teederheid, gevoeligheid, lekbezighoudt.
kernij, lekker beetje, lekker hapje.
Delicious, lekker, kostelijk, aanvallig, beDelft, gem. in Z.-Holland, 33,957 inw aan
den oever van de Schie, tusschen 's-Hage en koorlijk.
Delict, (Lat.) Delictum, wanbedrijf, verRotterdam. Oude FIippolytuskerk, ongev.
13e eeuw begonnen, praalgraven van Piet grijp, misdrijf, euveidaad. Corpus delicti, het
Hein, M. H. Tromp enz. ; grafkelder van het
huis van Oranje met praalgraven van Willem I enz. Technysche Hoogeschool. D. was
in de 17e/18e eeuw bekend om zijn aardewerk, welke industrie thans weder opkomt.
1062 wordt het eerst deze stad genoemd. 1389
haven naar de Maas, hierdoor ontstond de
voorhaven Delftshaven, 10/7 1584 werd hier
Willem I van Oranje vermoord.
Delfts aardewerk, zie Delft en aardewerk.
Delfzijl, gem. in Groningen, aan de Dollart, 8895 inw. ; ontstond door de daar gemaakte waterwerken (zijl heet ziel =
waardoor het water uit die landstreek naar
de Eems wordt gevoerd. De eery to sluis
(Schlochterzijl) bestond reeds in 1272. D.
heeft een haven voor zeeschepen en heeft
ook hoofdzakelijk het bestaan van de scheepvaart. Was reeds in de 16e eeuw een belangrijk plaatsje, 1514 door de Saksen ingenomen, 1580 door de Spanjaarden, 1591 door
Prins Maurits.
Delgado, kaap aan de 0.-kust van ZuidAfrika.
Delhi, zie Dehli.
Deli, afdeeling van de residentie aan de
O.kust van Sumatra, Ned.-Oost-Indio, aan
de Straat van Malakka. Hoofdpl. Medan. Is
een deel van het rijkje van den sultan van
Deli.
(2) rijkje op Sumatra, bevat de afdeeling
Deli en de kleine kustlandschappen en een
deel van de afdeeling Boven-Langkat ; staat
onder den sultan van Deli, vasal van den
Deli werd na
gouverneur van Ned.-Indio.
1858, na de onderwerping, een ware goudmijn voor de IN ed. De vestiging der tabakscultuur (zie cultuurstelsel) gaf veel verzet.
De bewoners zijn hoofdzakelijk Maleiers, die
vele gebreken bezitten, verder Javanen en
door de Deli Maatschappij daar gebruikte
Chineezen. Reeds drie jaar na het ontstaan
dozer Maatschappij, haalde doze een tabaksoogst van 2 mill. Ned. guldens binnen.
Deliberato,
(It.) in de muziek, vastberadon, flink, krachtig.
Deliberatle, (Fr.) beraadslaging, overleg,
overweging.
(Fr.) beraadslagen, overDelibereeren,
wegen.
Delibes, (Leo), Fr. operacomponist, 1836/91.
Delicaat, (Fr.) fijn, teeder, week, van een
heerlijken smaak.
.

voorwerp der misdaad, het voorwerp van
bewijs.
Deligatie, (Fr.) verband, afbinding, verbinding.
Delijannis of Delyannis, (Theodorus), Gri.
staatsman, 1826/1905, was herhaaldelijk
minister van buitenl. zaken, financien, eeredienst, maar meest buitenl. zaken ; door zijn
handelwijze werden de groot-Europeesche gezanten teruggeroepen en de Gri. kust geblokkeerd. D. trad Coen af, 1886, was later
nog herhaaldelijk minister-president en
stortte 1897 Gri. in den ongelukkigen oorlog
tegen Turkije, word 13/6 vermoord.
Delila, Philistijnsche geliefde, later verraderes van Simson (zie aid).
Delilie,
(Jacques) Fr. didactisch dichter,
1738/1813 ; vertaalde de Georgica van Virgilius, veneer door de revolutie zijn vermogen.
Delinquent, (Fr.) overtreder, boosdoener,
misdadiger.
Delirium, (Lat.) Deliratie, waanzin, geestesverwarring. D. tremens, dronkemanswaanzin, dronkaardsberoerte, zuiperswaanzin.
Delirceren, ijlen, raaskallen.
Delisle, (Guillaume) grondlegger der nieuwere aardrijkskunde, 1675/1726 ; hij teekende
ongev. 140 kaarten. Leermeester van Lodewijk XV.
(2)
(Josephe Nicolas), sterrenkundige,
brooder van den vorige, 1688/1768, stiehtte
een sterrenkundige school in St. Petersburg,
ging echter weer naar Parijs waar hij tot
vrome dweperijen verviel en in armoede
stierf.
(3) (Leopold Victor), Fransch geschiedschrijver on oudheidkundige, gob. 1826.
Delitzch, (Franz) Duitsch theoloog, 1813/
90 ; was prof. to Leipzig. Liet vele werken na.
Dellingshausen,
(Nicolai,
baron
van),
Duitsch natuurkundige, 1827/96.
Dellys of Dellis, stad, Fr. dep Algiers,
13,977 inw.
Delmenhorst, Oldenburg, stad aan de
Delme, 16,579 inw.
(George Washington) AmeriDe Long,
kaansch Noordpoolreiziger, 1844/81, ontdekte het Jeannette en Henriette-eiland en.
eiland Benneti, doch kwam bij die expeditie om.
Delongeilanden, eilandengroep ten N. van

de Nieuw-Siberische eilanden.
Delos, Grieksch eiland der Cycladen, in
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Egeische Zee, 5 K.M. 2 , thans Mikra Dili,
onbewoond. Voorheen beroemd als de geboorteplaats van Apollo en Artemis. Talrijke
oud-G rieksche kunstwerken, 1873/89 Fransche uitgravingen.
Delphi, (Gri.) Delphoi, stad in het Z.-W.lijk deel van het oud Gri. landsehap Phocis,
thans het dorp Kastri, bekend door het Delphisehe orakel. Dit bestond uit een opening
in de aarde, hieruit stegen bedwelrnende
dampen op, over deze opening was een platvorm op een drievoet aangebracht, waarop
na offeranden en gebeden een priesteres,
Pythia, plaatsnam om daar door de bedwelming van deze dampen, een orakeltaal te
sp•eken, die -oms in gedichten, soms in
proza waren. Dit orakel had een grooten invloed op de Gri. geschiedenis. De Pythia,
was eerst een meisje, later een maagd van 50
jaar. Bij dezen tempel werd een Gri. muziekstuk gevonden, het eenige voorbeeld der Gri.
muziek.
Delphische orakel, zie Delphi.
Delta, de 4e letter van het Gri. Alphabet,
de Ned. D.
(2) Een stuk land, hetwelk omarmd wordt
door twee riviermondingen ; een eiland door
de rivier gevormd en door deze geheel umgeven.
Deltametaal, een mengeling van koper,
loud, en soms nog mangaan en
zink, ijzer
nikkel, meest gebruikt your machinelagers of kussens.
Delveneau, zijrivier van de Elbe, prov.
Sleeswijk-Holstein, door een kanaal met de
Trave verbonden.
Delyannis, (zie Delijannis).
Demades, tegenstander van Demosthenes,
Atheensch redenaar, aanhanger van Philips
II van Macedonia, werd 318 voor Chr. terecht
gesteld.
Demagogie, (Gri.) kunst om bet yolk te leiden ; de volksharstochten te prikkelen ; bet
yolk in beweging te brengen voor het een of
ander duel.
volksleidend, volksmisleiDemagogisch,
dend.
(Gri.) volksleider, volksopDemagoog,
ruier ; in het oude Rome, iemand die door zijn
redenaarstalent op de besluiten der volksvergaderingen invloed uitoefende.
Demange, (Charles Gabriel Edgard) Fr.
advocaat, geb. 1841, pleitte in de zaak-Dreyfus.
Detnarnatie, afpaling, begrenzing. Demarcatielijn, scheidslinie. Demarcatietroepen, grenstroepen.
Demaskeeren, (Fr.) ontmaskeren, de mom
afnemen.
Dmasqueeren, zie Dernaskeeren.
Demawend, uitgedoofde vulkaan in het
Elbursgebergte, 5665 M. hoog.
,

Dem

Dembea, prov. van
hoogvlakte.

Abessinie, N.'lijke

Dembla, rivier in Senegambie.
Dementia of Dementie, Demence, krankzinnigheid, verlies van bet geestesvermogen.
Demer, rechter-zijrivier van de Dijle, Belg.,
93 K.M. lang.
Demerara, rivier in N.O.'lijk deel van Z.Amerika, mondt in den Atlantischen Oceaan,
stroornt door het Eng. graafschap met dien
naam in Guyana.
Demeter, (Gri.) Ceres (zie aid.) zuster van
Zeus.
Demetrius, naam van een aantal personen
uit Macedonisch en Syrisch geslacht. (1) D.
Polioretes (de stedenveroveraar), zoon van
Antigonus, geb. 337 voor Chr., veroverde 307
v. Chr. Athene, 306 Salamis, rnoest na de
nederlaag bij 1psus vluchten. Veroverde later
Athene ceder, 297/94 geheel Macedonia. Nerd
tot koning uitgeroepen, verwoestte Epirus
(289), werd door de verbonden vorsten Seleucus, Lysimachus en Ptolemaeus gevangen genomen, gest. 283 v. Chr. (2) D. I. Soter, koning van Syria, 161/151 v. Chr., stierf op de
viucht voor Alexander Balas. (3) D. II,
Nicator (de overwinnaar), beklom 146 v.
Chr., na het verdrijven van Alexander Balas, den troon, werd 139 v. Chr. door de Parthen gevangen genornen, kreeg de koningsdochter tot vrouw, doch werd tot 130 gevangen gehouden en 126 v. Chr. vermoord.
(4)
D. uit Phalerum, daarom Phalereus
bijgenaamd, 318/307 stadhouder van Athene,
mede oprichter der Alexand•ijnsche bibliotheek, werd door D., onder no. 1 genoemd,
verjaagd. Geb 345, gest. 283 v. Chr.
(5) (Dmitri) naam van eenige Russ. grootvorsten. (1) I, zoon van grootvorst Alexander Newsky, gest. 1249 ; 11, weed 1326 ter
dood gebracht; III , zoon van Constantijn,
werd 1360 door de Tartaren tot grootvorst
verheven, 1302 onttroond, gest. 1383 ; IV, biig•naanid Donskoj, zoon van Iwan
II,
1350/89; V, zoon van Iwan den verschrikkelijke, geb. 1583, werd verbannen en is schijn
-bar159vemd.InRuslawrechter wel 4 valsche grootvorsten met dien
naam. (1) In 1602, een monnik, zeide de zoon
van Iwan te zijn. Met hulp van den koning
van Polen versloeg hij den toen heerschenden
Boris, deed zijn zoon verrnoorden en besteeg
1605 den troon, 160(3 werd hij echter bij een
oproer gedood. (2) 1607, gaf voor de eerste
nog to zijn en niet gedood te zijn in het
oproer, kreeg nog grouter aanhang, toen de
echtgenoote yen den eersten valscllen Ise n als
haar g,ernaal erkende. Hij moest vluchten en
werd 1610 vermoord. (3) Was een zoon van
Ostrepjew, moest vincliten, werd 1648 door
den liertog van HnIstein nitgelevercl en opgehangen. (4) De diaken Sidore, nam de stad
.
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Pleskow in, doch werd verjaagd, door de
kozakken gevangen genomen en gedood.
Demi, (Fr.) half. D. monde, de halffatsoenlijke vrouw, vrouw van verdachte
zeden. D. saison, half seizoen, dunne overjas.
Demi-ronde, half ronde.
Deminutivum, (Lat.) verkleiningswoord.
Demissie, (Fr.) ontslag, afdanking, afscheid.
Demiurg, werkmeester, schepper. Bij Plato,
de hoogste godheid, (ook) schepper der zinnelijke wereld.
Demmin, stad, Pruisisch regeeringsdistrict
Stettin, 12,01 inw.
Democraat, (Gri.) aanhanger eener yolksregeering, volksvriend, strijder voor eon
volksregeering.
Democratie, volksregeering, een regeeringsvorm waarbij het geheele yolk invloed heeft,
waar het yolk regeert en niet geregeerd
wordt, dus zichzelf regeert.
Democritus, Gri. phil., geb. ongev. 460 voor
Chr., maakte groote reizen, o. a. door
Egypte. Hij en zijn leermeester Leuciopus
worden beschouwd als de grondleggers der
atomenleer, gest. ongev. 361 v. Chr. K. J.
Weber noemde zijn populair phil. werk naar
hem.
Demodex, een mijtsoort, op honden gevon ,

den.
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koningsdochter ; voor hij in 't huwelijk trad,
ging hij naar huis om zijn zaken te regelen,
zijn bruid dacht dat hij niet wederkwam en
hing zich op. Zij werd in een boom veranderd.
Demoralisatie,
(Fr.) zedenverbastering,
ontaarding ; bein Jloeding, den wil ontneming.
Demoraliseeren, (Fr.) verbasteren, bederyen, het ontnemen der zeden, beinvloeden.
aemos, (Gil.) yolk, volksgemeente, lagere
klassen.
Demosthenes, beroemd Atheensch veldheer,
hij streed tegen de Aeoliers en Beotiers en
werd 413 v. Chr. door Nikias naar Syracuse
gezonden. Hij moest echter terugtrekken,
maar daar Nikias hiertoe geen toestemming
gal, verstreek de gunstige tijd en het leger
werd verslagen en D. terechtgesteld.
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(2) Een der grootste Gri. redenaars, geb.
384 v. Chr., zijn vader liet hem een groot
vermogen na, doch dit werd door zijn voogden verkwist ; daar hij slechts 7 jaar was, kon
hij hiertegen niets doen. Hij kreeg les in de
welsprekendheid van Isaeus en legde er zich
met alle middelen op toe, daar hij lichamelijk
niet geschikt was voor redenaar. 364 begon
DEMODEX (ZEER VERGROOT).
hij met een cede tegen zijn voogden en wist
deze te dwingen zijn vermogen ten deele
Demo!der, (Eugene) Belg. schrijver, geb, terug to geven. 355 trad hij openlijk bij het
yolk op en legde veel vaderlandslievendheid
1862.
aan den dag. Hij wist het yolk te bewegen
Demon, zie Daemon.
Demonax, een phil. uit Cyprus, geb. ongev. de wapens tegen Philippus van Macedonia
90 na Chr., breidde de Stoische richting uit op te nemen, daar deze een steeds dreigenpredikte dat onafhankelijkheid van aardsche der houding aannam. Als gezant ging hij
goederen, inwendige rust gaf ; om den ouden eenige malen naar Thebe, hij wist steeds
dag niet te beleven stierf hij den vrijwilligen eenige overeenkomsten te sluiten, ten leste
2.onder succes. 338, werd het Gri. leger bij
hongerdood.
Chaeronea geheel vernietigd, waardoor de
Dernonesi, zie Prinseneilanden.
Demonstratie, (Fr.) bewijs, betoog, betoo- vrijheid voor Griekenland verloren ging. Het
ging, dreigende houding, optocht, aan scho u- Atheensch?, yolk schonk hem een gouden
welijke voorstelling, samenkomst ter verkrij- burgerkroon. Eenigen tijd later werd hij beschuldigd door de Macedonische partij van
ging van bet een of ander.
Demonstreeren, (Fr.) betoogen, voorleggen, ornkooping. Hij werd veroordeeld een groote
geldboete (ongev. 150.000 gulden) van 50
voor oogen stellen, bewijzen.
Demonteeren, (Fr.) uit het zadel lichten, talenten te betalen, doch daar hij dit niet
ontwapenen, weerloos maken, of onbruikbaar kon, kwam hij in de gevangenis. Hij vluchtte
naar Aegina en bleef daar tot den dood van
maken.
Demophon, volgens de sage een strijder Alexander den Groote. Hij werd feestelijk
voor Troje, was verloofd met Phyllis, een. door de Atheners teruggehaald en de wapens
Encyclopaedic 15
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werden weer tegen Macedonia opgenomen.
De strijd ging echter weer verloren en D.
werd ter dood veroordeeld ; hij vluchtte naar
het eiland Calauria en verborg zich in den
tempel van Poseidon (Neptunus). Toen hij
zag dat hij ook daar niet veilig was, vergiftigde hij zichzelf, 12/10 322 v. Chr. D. wordt
gerangschikt onder de beroemdste menschen
der wereld. 61 van zijn redenen zijn bewaard
gebleven, waarvan eenigen echter als valsch
worden beschouwd.
Demotisch schrift, bij de Egyptische wijzen,
geschriften, geschreven met Egyptische letters en daardoor door het yolk leesbaar.
Dempo, vulkaan op Sumatra, 3120 M. hoog.
Den, zie Pijnboom.
Denain, stad, Fr. dep. Nord, 23,204 inw. ;
kolenmij nen.
Denarius, oud Rom. geldstuk (silver).
Denbigh, Eng. graafschap in Wales, 1720
K.M. 2 , 131,588 inw. Hoofdst. met dien naam,
6439 inw.
°ender, zijrivier van de Schelde, Belg.,
vereeniging van 0.- en W.-Dender, 105 K.M.
lang.
Dendermonde, (Termonde) gem., Belg.
prov. O.-Vlaanderen, 9868 inw. ; industrie.
Werd 1745 door de Fr. ingenomen.
Dendrieten, teekeningen op gesteenten in
grotten, die doen denken aan boomen of hees-

DENDRIE rEN.

ters. Ontstaan door indringen van metaalzoutoplossingen.
(Gri.) versteende stukken
Dendrolithen,

van boomstammen.
Dendrologie, (Gri.) boom- of houtkunde.
Deneb, (Arab.) staart, ster van de 2e
grootte in het sterrenbeeld de Zwaan.
Denemarken, Europeesch koninkrijk tusschen de Noordzee, Oostzee en Kattegat,
een deel van 't schiereiland Jutland en verschillende eilanden, tezamen 38,985 K.M. 2 ,
(daarbij Jutland en eenige eilanden) met
(1906) 2,588,919 inw. Met alle onderhoorigheden : Farber, IJsland, Groenland, WestIndische eilanden enz.) 233,626 K.M.2,
2,726,158 inw. Tamelijk vlak land, hoogste
verhooging 172 M. boven den zeespiegel, weinig meren en slechts kustrivieren ; klimaat is
middelmatig Europeesch, tamelijk gezond,
alleen op de lage eilanden komt des zomers
wel koorts voor. Hoofdprod. zijn : boter,
kaas, eieren, gerst, huiden, leer, meel, vee

(paarden en runderen) spek en wol. Hoofdbedrijven zijn : landbouw en veeteelt, weinig
Industrie, (scheepsbouw) en ook geen uitgebreiden handel, slechts hoofdzakelijk uitvoer
van landsprod. Het land bestaat uit 44 %
akkerland, 31 % weiden, 7 % bosschen, het
overige is onvruchtbaar of ligt braak. De
bewoners zijn hoofdzakelijk Luthersch (99%)
en spreken een eigen taal, behoort tot de
Scandinavische en is een tak van het Germaansch. Het onderwijs is er goed, sedert
1814 bestaat er de leerplichtwet. Sedert 5/4
1849 een erfelijke constitutioneele monarchie, met twee Kamers, Landsting (le Kamer) 66 leden, waarvan de koning er twaalf

aanwijst, Folketing (2e Kamer) 114 leden.
Algemeen kiesrecht voor personen boven 30
jaar. Groote steden : Aarhuus, Odensee, Aalborg, Horsens, Randers, alle boven 20,000
inw. ; hoofdst. Kopenhagen, met voorstad
Frederiksborg. Leger, algemeene dienstplicht, in vredestijd : 9800 man, in oorlogstijd
62,000 man. Spoorweg 3288 K.M. (1830 K.M.

staatsspoor) , telegraailijnen 3787 K.M., 600
K.M. zeekabels. De geschiedenis van Denemarken verliest zich in de sageleer. Het is
naar de Gothische Denen genoemd, die als
zeeroovers in Europa bekend stonden. Goren,
de Oude, stichtte 936 een rijk en zijn zoon
Harald Blaatand (935/985) was de eerste
ehristenkoning. 10e eeuw schatplichtig aan
Duitschland. Onder Knoet den Groote en zijn
opvolgers in de 12e eeuw, werd Noorwegen
en Eng. veroverd en geraakte het tot grooten bloei. Daarna kwam een tijd van verval
en innerlijke twisten. Waldemar TV, 1340/75,
vereenigde het land weer. Zijn dochter huwde
met Haakon, koning van Noorwegen. Zweden werd veroverd en haar neef Erik van
Pommeren werd koning van do drie Scandinavische rijken. 20/7 1397 nerd een Unie voor
het leven gesloten, 1448 maakte Zweden zich
reeds van de Tillie los en koos een eigen
koning. In D. en Noorw. kwam met Christiaan I (1448/81) bet Oldenburgsche huis op
den troop. 1460 werd het hertogdom Sleeswijk-Holstein veroverd. Frederik II (1559/
88) en Christiaan TV (1588/1648) stortteu
het land in ongelukkige oorlogen met Zweden en Duitschl. Frederik II (1648/70) verloor 1657 aan de Zweden onder Karel X
haast geheel D., uitgezonderd Kopenhagen,
hetwelk door Ned. hulp outset werd. D.
moest teen een seer nadeeligen vrede sluiten.
1730, afschaffing der lijfeigenschap. Frederik IV (1803/39) wikkelde zich in oorlogen met
Frankrijk en Eng. Deze waren seer nadeelig',
2-5/9 1807 werd Kopenhagen gebombardeerd. Het hertogdom Sleeswijk-Holstein
ging verloren. (1848), 1848/50 oorlog met
Duitschl. em Sleeswijk-Holstein, hetwelk op
aandrang der groote mogendheden weder aan
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Denemarken kwam. 1852 stierf Frederik VII
kinderloos, waardoor prins Christiaan van
Sleeswijk-Holstein op den Croon kwam, 1863.
Hierdoor weder oorlog met Duitschland en
Oostenrijk, waardoor Sleeswijk-Holstein en
Lauenburg 1864 weder en voor goed verloren
gingen. 1866 nieuwe grondwet, 1901 verbeterd. 29/1 1906 werd Christiaan IX door Frederik VIII opgevolgd.
Denesjka, Russ. koperen muntstuk,
kopeke.
Denia, havenstad, Spaansche prov. Alicante,
aan de *Midden. Zee, 12,468 inw.
Denis, (Hector) Belg. sociaal-democraat,
geb. 1842. Prof. in de staathuishoudkunde te
Brussel.
Denisiu,
stad, Turksch vilajet
W.'lijk Klein-Azie, 16,000--20.000 inw.
Dennery, (Adolf. Philippe) Fr. tooneelschrijver, 1811/99 ; schreef drama's, vaudevilles en
operateksten.
Densiteit, (Lat.) dichtheid, vastheid.
Dentist, (Fr.) tandmeester.
Dent, (Fr.) tand ; naam voor bergspitsen,
a. D. de Morcles, in Berner Oberland,
2938 M. hoog ; D. du Middi, in Wallis, 3185
M. hoog ; D. Blanch, in de Wallischer Alpen,
4364 M. hoog.
Denton, stad, Eng. graafschap Lancaster,
14,934 inw.
Denver,
hoofdst. van Colorado, N.-Amerika, 133.859 inw. ; goud- en zilvermijnen.
Deoband, stad in Eng.-Indio, N. W.'lijke
prov., 19,250 inw.
Departement, (Fr.) ambtskring, afdeeling,
politieke indeeling va n verschillende landen.
Depeche,
(Fr.) spoedbrief, telegraphisch
bericht.
Deponeeren,
(Fr.) nederleggen, afleggen,
in bewaring geven.
Deponent, (Fr.) de bewaargever, hij die jets
neder legt ; (ook) hij die een stelling, door
hem ineengezet, verdedigt tegenover een
opponent.
Deportatie, (Fr.) straf voor misdadigers of
politieke misdadigers, nog in vele landen in
gebruik. De verbanning van deze naar kolonien of afgelegen landstreken (hoofdzakelijk
in Rusl.).
(Fr.) verbannen, naar een
Deporteeren,
strafkolonie overbrengen.
Deporthandel, de handel bij koersverschil,
het leenen van effecten, om ze later tegen
lageren prijs terug te geven, of te ontvangen.
Depositie, (Fr.) bewaargeving, nederlegging, (ook) getuigenis, getuigenverklaring.
Deposito, bewaring, gelden, effecten of
andere waarden in bewaring geven. Geld
a D., geld op rente zetten of hebben. D.bank, bank die geld a deposito neemt, die
geld tegen vergoeding van rente voor anderen
bewaard.
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Depot, (Fr.) bewaarplaats, magazijn, afdeeling, stapelplaats.
Depressie, (Fr.) nederdrukking, onderdrukking, de lage barometerstand, door de lage
of zwakke luchtdruk. Uit de depression van
verschillende streken kan men dus opmaken
in welke richting de wind zal zijn.
Deptford, Z.O'lijke voorstad van Londen,
108,173 inw.
Deputatie, (Fr.) de gezamelijke afgevaardigden ; afvaardiging, zending.
Dera Chasi Cham,
stad in Eng.-Indie,
distr. Punjab, 27,686 inw.
Derailleeren, (Fr.) ontsporen, nit het spoor
loopen.
Deraillement, (Fr.) ontsporing.
Dera Ismail Chan, handelsstad, Eng.-Indio,
distr. Punjab, 26,884 inw.
Deraismes,
(Maria) Fr. schrijfster en
spreekster, 1828 / 94, sprak en schreef over
feminisme en vrije gedachten.
Derangeeren, (Fr.) in wanorde brengen,
storen, hinderen.
Derangement, (Fr.) stoornis, wanorde.
Derbent, stad aan de Kaspisehe zee, hoofdstad van Daghestan, Russ.-Kaukasie, 14,821
inw.
Derby,
(Edward Geoffrey Smith Stanley,
graaf van), Eng. staatsman, leider der conservatieve partij in het Eng. Hoogerhuis,
1799/1869, was eenige malen minister, ook
van kolonien, maakte een einde aan de
Negerslavernij, beeindigde den oorlog met
C hina en trachtte den opstand in Eng.Indie te dempen. Zette de Ilias van Homerus
in 't Eng. om.
(2)
(Edward George Henry, graaf van),
zoon van den vorige, was ook eenige malen
minister, ging over tot de liberale Unionisten, 1826/93.
(3) graafschap in N'lijk Eng., 2665 K. M'.,
620,196 inw. ; heeft vele zienswaardige holen
en een onderaardsche ri -vierbedding. Veeteelt,
steenkool, ijzer, industrie. Hoofdst. met dien
naam, 105,785 inw. ; zijde- en metaalindustrie.
(4) -wedrennen (D. race) wedrennen, die
elk jaar op Woensdag voor Pinkster in
Epsom, 20 K.M. Z.W'lijk van Londen, gehouden worden. Door Karel D. 1780 ingesteld.
bijgenaamd Sisyphus, een
Dereyllidas,
Spartaansch veldheer, streed in den Peloponnesischen oorlog tegen de Gri. Hij Viet dwars
over de landengte van Thracisch Chersonesus
een muur bouwen (399 v. Chr.). Sparta verloor echter alle overzeesche bezittingen, en
hoewel D. Sestus en Abydes kon behouden,
moest hij Loch aftreden.
Derfflinger, (George), een der helden van
den Grooten keurvorst Frederik Willem van,
Brandenburg, 1606/92, was gewoon boeren-

-
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zoon, trad 1655 in Brandenburgschen dienst,
'70 generaal-veldmaarschalk, werd '74 tot
rijksvrijheer verheven. Streed tegen Polen,
Zweden en Frankrijk.
Dernburg, (Bernhard Friedrich) Duitsch
publicist, geb. 1833, was 75/90 redacteur der
„Nation.al Zeitung", daarna van het „Berliner Tageblatt", 71/81 in den Rijksdag.
Derosne, (Charles) Fr. scheikundige, 1780/
1846, maakte zich verdienstelijk door zijn
suikeronderzoek.
De Rossi, (Pellegrino Luigi Odoardo, graaf)
It. godgeleerde, 1787/1848 ; was prof. te
Geneve en Parijs, was 48 pauselijk minister,
doch werd vermoord.
Deroulede, (Paul) Fransch dichter, stichter
der Patriottenliga, geb. 1846 ; werd 1870
krijgsgevangene gemaakt, doch vluchtte. Was
1889/93 een der gedeputeerden, werd eenige
malen gevangen genomen wegens politieke
avonturen en 1900 tot 1910 verbannen, 1905
begenadigd, maakte hiervan achter geen gebruik.
Dfnigiarige corlog, de oorlog of oorlogen
tusschen 1618/48. Deze werd hoofdzakelijk in
Duitschland gevoerd, was hoofdzakelijk om
de absolute heerschappij en de bestrijding
van het Protestantisme, terwijl hij zoo'n uitbreiding kreeg door inmenging van anderen.
Men kan dezen oorlog in 5 tijdperken indeelen.
(1) Duitschland (Pfalz)—Bohemen, 1618/20.
(2) Duitschland (Pfalz)—Bohemen (Baden)
1621/24.
(3) Deensch-Neder-Saksische oorlog, 1624/30
(4)
Duitschland-Zweden (met deelen van
Duitschland)—Frankrijk, 1630/32.
Zweedsch-Fransche oorlog, 1632/48,
(5)
tegelijk streden Frankrijk en Beieren en
Duitschland en Zwitserland. Deze oorlogen
heeft de landen verschrikkelijk uitgeput en
Duitschland niet het minst. Er wordt van
gezegd dat Duitschland half verwilderd was.
Descarnps, (Eduard Eugene Francois,
baron), Belg. staatsman en jurist, geb. 1847.
Descartes, (Rene), stichter van een nieuwere phil., geb. 31/3 1596 in Frankrijk, eerst
maakte hij eenige reizen en ging toen in het
leger. Hij streed onder Prins Maurits, daarna
in Beieren onder Tilly, doch nam 1621 zijn
ontslag en vestigde zich, na nog eenige reizen
te hebben gemaakt, in Ned., waar hij 20 jaar
woonde en het grootste deel van zijn werken
voltooide. Het doe] van zijn wijsbegeerte
was, het verkrijgen van een wijsgeerige overtuiging, het vaststellen van onomstootelijke
waarheden. Hij zeide : „Cigito, argo sum"
(1k denk, dus besta ik) Hij nam twee dingen aan, meest en stof en god als het verband. Volgens hem bezitten de dieren geen
gevoel of ziel. Hij trachtte alle bewegingen
om Oils been te verklaren als voortp;ebracht
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door de allerkleinste bestanddeelen ; dit
baarde nog al opzien. Zijn werken op wiskundig gebied zijn echter de allerbeste, hieruit
bezitten wij nog vele regels. Zijn cosmologische stellingen geraakten geheel op den achtergrond. Op verzoek van koningin Christina
ging hij naar Stockholm, doch eenige maanden daarna stierf hij, 11/2 1650. Zijn stoffelijk
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overschot werd 15 jaar later to Parijs bijgeb
zet in de kerk St. Genevieve du Mont.
Deschanel, (Emil Auguste Etienne Martin)
Fr. literator, geb. 1819, red. van „Journal
des Debats".
Descriptie, (Fr.) beschrijving.
Deserteeren, (Fr.) wegloopen, het vaandel .
verlatn.

Deserteur,

(Fr.) weglooper, overlooper,,

Desertie, Fr.) het wegloopen (meest van,
soldaten), het verlaten van het leger om zich
te onttrekken aan den dienst, verlating,
(van het vaandel).
Designatie, (Fr.), aanwijzing, opgaaf, verbetering.
Desinfectans, ziektekiem doodend middel,.
Desinfecteeren, (Fr.) ontsmetten, reinigen.
Desinfectie, (Fr.) ontsmetting, reiniging,
ziektekiemdoodend, ter voorbehoeding van
ziekten.
Desirade, Fransch eiland der kleine Antillen, dit was het eerste eiland dat Columbus
op zijn 2e reis ontdekte, 1493.
Deskundige, iemand, die men voldoende
kennis toeschrijft om uitspraak in een zaak
te doen, of om eon zaak te behandelen.
Des Moines, rechter-zijrivier van den Mississippi, 927 K.M. lang en 300 K.M. bevaarbaar.
(2) hoofdst. van Iowa, N.-Amerika, 62,139
in w.
Desmoulins, (Benoit Camille) Fransch
revolutionair, 1760/94, gaf den stoot tot het
bestormen der Bastille, 1789, stemde voor
den dood van Lodewijk XVI, was later ech..
.
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ter tegenstander. Werd gelijk met Danton 5/4
terechtgesteld.

DEsmouLINS.

Desna,

linker-zijrivier van den Djnepr,

Rusland.

Desorder, (Fr.) wanorde, zedeloes, bandeloesheid.

Det

togdom Anhalt, aan de Mulde, (1905) 55,134
inw. ; gebou w voor den Landdag, industrie
'tapijten), handel, scheepvaart op de Elbe.
Dessein, (Fr.) oogmerk, plan, opzet.
Dessert, (Fr.) nagerecht, toespijs, laatste
gerecht.
Dessin, (Fr.) teekening, patroon, staat,
voorbeeld.
Destanberg, (Napoleon) Vlaamsch schrijver,
1829/75.
Desterro, haven- en hoofdst. van Santa
Catharina, op het eiland Sta. C., Brazilie,
30,786 in w.
Destillatie, (Lat.) een chemische hewerking van een of meerdere vloeistoffen. Men
onderscheidt natte en droge destillatie. Natte
D. bestaat hoofdzakelijk uit het verwarmen
van vloeistoffen tot damp, welke opgevangen
en door verkoeling weer tot vloeistof worden
gemna,kt ; hierdoor zullen niet verdampbare
stoffen achterblijven of men zal minder snel
verdampbare stoffen van snel verdampbare
stoffen kunnen scheiden. Droge D. is het verwarmen van niet vluchtige lichamen, waardoor men zal krijgen kool- en vloeistof. Lichtgas-bereiding is ook een droge D.
Destilleeren, (Lat.) het scheiden of hewer-

Desorganisatie, (Fr.) ontbinding, verdeeldheid, de verbreking der organisehe banden.
Desorganiseeren, (Fr.) ontbinden, verbreken der banden, in wanorde brengen,
deelen.
Despoot, (Gri.) was oorspronk.elijk de titel
voor de zoons, broeders en schoonzoons van
den keizer van het Byzantijnsche rijk, (that's)
een onbeperkt gebieder, die zich met geweli
doet gehoorzamen.
Despotisch, dwingend, willekeurig, eigevrnachtig, tirannielc.
Despotism, (Gri.) despotic, een willekeurige heerschappij, geweldenarij, tirannieke
heerschappij.
Dessa, Javaansche naam voor dorp, gemeente. Elk dorp kiest onder goedkeuring
DESTILLATIE-INRICHTING.
van den resident zijn hoofd, deze ontvangt
de landrente en verdeelt de landerijen om de
dessa, onder de bevolking. In 't Maleisch heet ken van stoffen door destillatie (zie ald).
Destillateur, (Fr.) hij die zich bezighoudt
dessa Kampong, dock hieronder verstaat men
met destillatie, (dikwijls) alcohol of spiritusc,ok een deel van het dorp, wijk, buurt.
Dessalines, (Johannes Jacobus) keizer van bereider.
Destra mano, (It.) in de muziek, met ne
Haiti, een neger, op de kust van Afrika geb.
ongev. 1760, werd op jeugdigen leeftijd near rechterhand.
(Fr.) in de muziek, vlug,
Destramente,
St. Domingo gevoerd. Hij werd dear het
eigeridom van een vrijen neger, wiens naam lenig.
Detacheeren, (Fr.) afzonderen, losmaken,
hij a.annam. Bij den vrijheidsoorlog werd hij
adjudant van een neger-generaal en legde veel afzenden.
Detachement, (Fr.) troepenafdeeling, afgeschranderheid naast vreedheid aan den chg.
Later verbond hij zich met vele negers tegc'n zonderde troepen. troepen met een afzonderFrankrijk en wedijverde met de Fransche ge- lijke opdracht.
Detail, (Fr.) deel, bijzonder, in 't klein.
neraals Leclerc en Richamheau in wreedheid;
Detailhandel, handel in 't klein.
van beide zijden werden duizenden opgehan(Fr.) verkleinen, uiteenzetDetailleeren,
gen, verdronken of doodgeschoten, zelfs velen
verbrand. Frankrijk moest het echter op- ten, omstandig vertellen of beschrijven.
Detective, (Eng.) geheime politie, beambte
geven. Haiti werd ontruimd met behulp der
Eng. vloot en D. werd tot keizer gekroond bij de recherche, spion.
Determinisme, bestemmingsleer, leer der
(1804). Zijn regeering was echter zeer despovoorbeschikking, de leer dat alles wat is, niet
tisch en 17/10 1806 werd hij vermoord.
Dessau, hoofdst. en residentie van het her- anders kan zijn. Alles wordt gedreven en be-
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schikt door duizenden kleine oorzaken, waar- wetgeving, naam voor het vijfde boek in den
aan niets valt te veranderen, toevalligheden bijbel van Mozes. Draagt de sporen van veel
bestaan niet. In de R.-Kath. kerk is het lateren tijd.
opgetreden als de predestinatieleer. Descartes
Deuteroscopie, (Gri.) het tweede gezicht, de
en Spinoza brachten het over op de door ons gave om gebeurtenissen vooruit te zien.
vermeende vrije wilsdaden, sinds dien tijd is
Deutsch, (Henri) Fransch industrieel, geb.
er een strijd tusschen de deterministen (aan- 1846, luchtscheepvaart bevorderaar.
hangers) en interdeterministen (tegenstanDeutz, oude stad in Pruisen, tegenover
ders).
Keulen en met een schipbrug, spoor en voetDetiere, (Nestor), Vlaamsche schrijver, brug daarmede verbonden, werd reeds begin
geb. 1856.
der 4e eeuw genoemd (Duitium), thans sedert
Detineeren, (Fr.) tegenhouden, gevangen 1/4 1888 met Keulen een gem6ente vormend.
houden.
Deux a deux, (Fr.) twee aan twee.
Detmold, hoofd- en residentiestad van het
Deux Sevres, Fransch dep., N.'lijk gelegen,
vorstendom Lippe, bestaat uit oude en nieuwe 6055 K.M. 2 , 339,466 inw. ; hoofdst. Niort.
stad, het oude deel is ongev. 1300 gesticht.
Devalvatie, (Fr.) verlaging der waarde van
(1905) 13,272 inw., deze stad werd reeds 750 gemunt geld, van staatswege,
genoemd, 1447 door de Hussieten veroverd.
Devarsjis, Indische wijzen of heiligen.
Detritus, (Lat.) door gebrek aan natuiirDevaux, (Paul Louis Isidore), Belg. staatslijke voeding afgestorven organische stoffen. man, 1801/80, droeg veel bij tot de omwenteDetroit,
stad in Michigan, N.-Amerika, ling van 1830, word 1831 staatsminister.
aan de Detroitrivier, 285,704 inw. ; haven 3n
Develle, (Jules Paul) Fransch staatsman,
industrie. D. werd 1610 door de Franschen geb. 1845, was eenige malen minister, 93/98
gesticht,
van buitenl. zaken.
Detto, (It.) dito, hetzelfde, als gezegd, te
Deventer, gem. in Overijsel, aan den IJsel
voren.
gelegen, 28,043 inw. Hier een der schoonste
Dettweiler,
(Peter), Duitsch geneeskun- kerkgebouwen van Ned., Lebuinus of Groote
dige, 1837/1904. Specialiteit voor longtuber- Kerk (1040 gebouwd), verder vele oude geculose. bouwen en zienswaardigheden ; hander,
Deucalion, volgens de mythologie, zoon van scheepvaart en industrie. D. is een oude stad,
Prometheus, redde zich, Coen Zeus door een behoorde tot de Hansesteden en was na
grooten watervloed de zondige menschen wil- Amsterdam en Antwerpen een der belangde verdelgen, met zijn vrouw in een vaartuig ; rijkste koopsteden. 778 door de Saksen verdit landde op den Parnassus. Pyrrha, zijn woest, 883 door de Noormannen ingenomen,
echtgenoote, schonk hem een zoon, Hellen, 1587 aan Spanje, 1591 door Prins Maurits
welke de stamvader der Hellenen werd en hernomen, 1787, terwijl de stad door woelindaarmede weer van de geheele menschheid. gen zwak was, door Pruisische troepen geDeucher,
(Adolf) Zwitsersch staatsman, plunderd. Was langen tijd hoofdst. van
geb. 1831, 1883, 86, 97 en 1903 bondspre- Overijsel.
sident.
(2) (Hendrik van), beroemd Ned. heel- en
Deule, zijrivier van de Lys, Frankrijk.
verloskundige, 1651/1774, was ver over de
Deuringen, dorp, gem. Weerselo, Overijsel. grenzen bekend, deed veel aan het onderzoek
Deurne, gem., Noord-Brab., bij Helmond, der beenderen.
721 reeds genoemd, 7009 inw.
(3) (Jan Frederik van), Ned. schilder, geb.
(2) gem., Belg. prov. Antwerpen, 9000 inw. 1822.
Deursen, gem. in Noord-Brab., bij 's-Bosch,
(4) (Willem Antonie van), Ned. schilder,
391 inw.
broeder van den vorigen, geb. 1824.
(5) (Jacob van), Ned. phvchiator, geb.
Deurwaarder, ambtenaar bij het gerecht,
gerechtsdienaar, doet aanzeggingen, legt he- 1848, 1893 g,eneesheer-directeur van het
krankzinnigengesticht „Meer en Berg" ;
slag, enz.
Deurwaarder exploot, het bewijs of stuk of thans inspecteur van krankzinnige wezen.
(6) (Mr. C. Th. van), Ned. schriiver over
verbaal, opgemaakt door een deurwaarder.
Indische toestanden, geb. 1857, lid van de
Deus, (Lat.) God.
Deus ex Machina, bij de Rom. een uitdruk- Tweede Kamer, 1909 niet herkozen.
Devies, zinspreuk, wapenspreuk, lijfspreuk.
king voor een persoon, die op het tooneel a Is
Devoir, (Fr.) plicht.
een godheid optrad en daar een onverwacht
Devoluy, gebergte in de W. Alpen, hoogste
gunstige wending aan het spel gaf of het tot
een ontknooping leidde (woordelijk : God nit top Obion, 2793 M. honk.
de machine).
Devon, erfelijke Eng. graventitel, eerste
Deuterogamie, (Gri.) tweede huwelijk.
graaf : Richard de Redvers, 12e eeuw. Zie
Deuteronomie, (Gri.) tweede wetgeving.
Hartington. Zie Devonshire.
Deuteronomium, (Gri.) tweede, herhaalde
Devonische formatie, de tweede oudste for
-

-
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matie der paleozoische periode, hoofdzakelijk : steente, mengsel van veldspaat en augiet,
zandsteen (rood gekleurd), kalk, mergel, soms bouwmateriaal. Gevonden in Saksen,
ertsen als : zilver, lood, kwikzilver, zink, Harzgebergte.
Diabetes, (Gri.) suikerpisvloed, suikerijzer, doch geen goud, weinig anthraciet, doch
veel petroleum ; verder eerste landplanten, ziekte. (Zie ald).
zeelelien, terwijl de trilobieten uitsterven.
Diablerets, (Les) Duivelsbergen, berggroep
Devonport, stad, Eng. graafschap Devon, in W'lijk deel der Berner Alpen, 1714 en 1749
aan het kanaal gelegen, W'lijk van Ply- bergstortingen, 3251 M. hoog
Diabolisch, (Gri.) duivelachtig, lasterlijk.
mouth, 69,674 inw. ; dokken, kazerne.
Diaceetzuur, een zuur in de urine bij suiDevonshire, (Devon) graafschap, Z.-W.Eng., 6698 K.111'., 660 ; 444 inw.; tin, koper, kerziekte.
Diaconie of Diaconis, (Gri.) Zie Diaken.
granen, industrie.
Diacoustiek, (Gri.) leer der terugkaatsing
Devvtarnente, (It.) in de muziek, diepgevan het geluid.
voeld, innig
Diacritisch, (Gri.) dat wat dient om te
Devoot, (Fr.) vroom, ootmoedig, godsonderscheiden ;
b‘loordeelen of
kunnen
vruchtig.
Devotie, (Fr.) vroomheid, eerbied, gods- teekens, bewijzen.
vruchtigheid.
Dewar, (3 ames) Eng. scheikundige, geb.
1842 ; prof. te Cambridge, deed uitvindingen
•
op 't gebied van springstoffen.
Dewas, een vasalstaat in Centr.-Indic, 749
K.M. 2 , 142,200 inw. Hoofdst. met dien naam,
DIADEEM.
15,069 inw., Eng.-Indie.
(2) stad in Indore State, Eng.-Indie, 25,000
inw.
Diadeem, (Gri.) koninklijk hoofdsieraad.
Dewey, (George) N.-Amerik. admiraal, geb.
Diadochus, (Gri.) opvolger.
1837, vernietigde 1/5 1898 de Sp. vloot in de
Diagnose, (Gri.) onderscheiding, bepaling ;
baai van M.-Anillp.
(meest) ter onderscheidiniz, van ziekten.
Dews, naana voor de booze geesten (DaeDiagonaal, rechtelijn, die twee hoekpunten
mons).
verbindt; hoekpuntig, tegenovergesteld.
De Wilts' land, naam voor de N.-W'lijke
Diagoras van Melos, een Gri. sophist uit
kust Vail Australia.
de 5e eeuw voor Christus ; was volgens eeniDewsbury, stad aan de Calder, Eng. graaf- gen een vrijgelaten slaaf, leerling van Demoschap York, 29,847 inw.
critus, legde zich op de dichtkunst toe, maar
Dextrine, zetmeelgom, stijfselgom, een verviel tot ongeloof. Hij schreef een gedicht
stof die zich vormt uit zetmeel door inwer- waarin hij zijn denkbeelden uiteenzette,
king van verdunde zuren, lost in water op waarop de Atheners een prijs op zijn hoofd
tot een taaie vloeistof met groote kleefkracht. stelden. D. vluchtte.
In zuiveren toestand kleurloos, doch meestal
Diagram, (Gri.) plan, schets, ontwerp, lijngeelachtig. Wordt gefabriceerd uit aardappel- teekening ; een figuur of teekening van een
meel ter vervanging van gom, ook maakt men zelfregistereerend apparaat, b.v. van luchter een soort stroop van en druivensuiker. druk enz. ; (ook) 5-lijnige notenbalk.
Dextrose, naam voor druivensuiker uit
Diahot, rivier in Nieuw-Caledonia, 150
dextrine gemaakt ; (ook) glycose.
K.M. lang.
Dey, (Turksch) zie Dei.
Diaken, (Gri.) kerkelijk armverzorger. In
Deyssel, (L. van) pseud. van Karel Joan de R.-Kath. kerk een geestelijke, die in
Lodewijk Alberdingk Thijm, Ned. schrijver, plechtige missen den dienstdoenden priester
geb. 1864 ; red. van „De XXe Eeuw". helpt. Diakonesse, armverzorgster, liefdezuster. Diakonie, kerkelijke armverzorging.
Dezzo, zijrivier van de Oglio, Italie.
Dhaka, zie Dacca.
Diakova, stad in Albania, Turksch vilajet
Phar, stad in Eng.-Centr.-Indie, 18,430 inw. Kossowo, aan de Rjeka, 25,000 inw.
Dialect, (Gri.) tongval, taal uitspraak of
Dharwar, stad, presidentschap Bombay,
Eng.-Indie, 32,841 inw. ; katoenindustrie.
soort.
Dialecticus, (Gri.) kenner van dialecten ;
(Witte berg) Berg in den
Dhawalagiri,
redetwister
Himalaya, 8154 M. hoog.
Dialectiek, de kunst om door redeneering
Dholera, stad, Eng.-Indie, presidentschap
ook de ongegrondste stellingen waar te kunBombay, 15,000 inw. ; katoenindustrie.
Dholpoer of Dholpoor, Voor-Indisehe, Eng. nen doen schijnen ; sophisterij, redeneerkunst,
beschermstaat, 3108 K.M 2 ., 249,657 inw., met twist- of disputeerkunst ; (ook) de kunst om
hoofdst. met dien naam. door verbinding van eenige grondwetenschap.

Diabaas, (Diabas), een korrelachtig ge- pen en redeneering tot een groote wetenschap
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te komen. Deze denkwijze houdt het midden te stellen, die veel overeenkomt met diamant,

tusschen abstracte en speculatieve.
zelfs is deze stof harder dan het gevonden D.,
Dialoog, (Gri.) tweegesprek, samenspraak. maar het is niet zoo zuiver en de fabricatie
Dialyse, methode om opgeloste, kristalli- is veel duurder, dan het vinden en exploiteeseerbare stoffen of lichamen van niet-kris- ren van mijnen of velden.
talliseerbare te scheiden door middel van een
(2) werktuig der glazenmakers tot het
membraan (een dun vliesje of huidje).
Diamagnetisme, (Gri.) de afstootende werking van een magneet op niet-magnetische
lichamen.
Diamant, een der hardste delfstoffen, be-

GLAZENM A KERS DIAM ANT.

snijden van glas. Bevat een klein stukje
diamant.
Diamantine, (voorheen Tejuco), stad in

BEWERKTE LIAM AN I EN.

hoorend tot het edelgesteente, heeft hooge
waarde door zijn zeldzaamheid. Heeft een hoog
lichtbrekingsvermogen, waardoor de kleurenpracht bij geslepen D ontstaat. Is meestal
kleurloos, doch ook veel geelachtig, en zeer
weinig blauw ; hierdoor wordt echter de
waarde zeer verhoogd. Bestaat geheel uit
koolstof en wordt door geen zuur aangegrepen soortelijk gewicht 3,5. Het gaat in gloeihitte onder toetreding van lucht geheel tot
koolzuur over. Het wordt veel gevonden in
droge rivierbeddi -ngen, maar ook in bergwerken en gnat meestal samen met andere
edelgesteenten en ook met gedegen goud en
platina. De waarde van diamant is niet vastgesteld, heeft de hoogste waarde door grootte
en na het slijpen en wordt per karaat (ongev.
200 milligram) berekend. Het meeste diamant
komt thans van Kimberley, waar het gedolyen wordt. Hier wordt jaarlijksch voor ongev.
60 mill. gulden gevonden. De grootste diamant word 1904 bij Johannesburg gevonden
(3032 karaat), word iii Amstelilam gekloofd
en geslepen en het Eng. koningshuis aangeboden (1908). De hoofddiamantslijperijen bevinden zich in Amsterdam en Antwerpen.
Omtrent het ontstaan van diamant tast men
nog in 't duister, veel heeft men er over geschreven, doch tot een houdbare oplossing is
men nog niet gekomen. Toch zijn eenigie
scheikundigen er in geslaagd een stof samen

Brazilie, staat Minas-Geraes, 42,414 inw. ;
diamanten.
Diamantvink, (Stagonopleuro), een vink
uit Australia, een der prachtigste vogels.
Diameter, (Gri.) doorsnede, middellijn.
Diana, (Gni. Artimes), godin van de maan,
de jacht en de toovenarij, dochter van Zeus,
tweelingzuster van Apollo. Zij komt onder
vele namen voor.
Dianthus, Anjelier. D. barbatus, duizendschoon.
Diarbekr, Turksch vilajet in Koerdistan,
35,500 K.M 2 ., 471,500 inw., Klein-Azie.
Floofdstad met dien naam (voorbeen Amida),
34,000 inw., gelegen aan den Tigris.
Diarrhee, (Gri.) buikloop, loslijvigheid,
dunne vloeibare ontlasting ; heeft allerlei oorzaken.
Diastase, (Gri.) een stof, die ontstaat bij
het kiemen van granen en knolsoorten ; vormt
zich uit het eiwit der planten, bevat koolstof,
waterstof, zuurstof en stikstof. Is oplosbaar
in water. Het is een witte, vaste stof en bezit
het vermogen zetmeel in dextrine en later in
druivensuiker om to zetten. Is het bestaan
der planten ; wordt bij brandewijn- on
spiritusfabrikatie gebruikt.
Diathese, (Gri.) aanleg voor een zekere
ziekte.
Diatonisch, de eenvoudige regelmatige toonstij ging.
Diatribe, (Gri.) geleerde, schoolsche uiteenzetting.
Diaz of Dias, (Bartolomeo), Portugeesch
zeevaarder, 1450/1500, ontdekte 1486 Kaap
de Goode Hoop, welke hij Stormkaap noemde
en liep de tegenwoordige Algoabaai binnen
Hij vond bij Kaap de Goode Hoop den dood
in de golven.
(2) (Porfirio), is voor de zesde maal president van Mexico, gab. 1830, streed 1864
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Dictatus Hildebrandi, (Lat.) naam voor de
tegen keizer Maximiliaan, werd 1873 tot
vice-president benoemd, welke benoeming 23 stellingen of regels over de pauselijke
vernietigd werd. Hij ging hierop naar de Ver.- macht, toegeschreven aan Paus Gregorius
Staten, kwam 76 terug en versloeg de presi- VIII.
Dictatuur, (Lat.) het dictators ambt.
dent Lerdo de Tejada, hij trok de hoofdst.
Dictee,
binnen en werd 77 tot president gekozen.
(Fr.) datgene, dat voorgezegd
Hij herstelde de rust en werd laatste maal wordt, ter naschrijving.
Dicteeren, (Fr.) opgeven, voorzeggen, op1904 tot 1910 gekozen.
Diazo reactie, zoutzure verbinding van sul- leggen.
Dictionnair, (Fr.) woordenboek.
fanielzuren met natriumnitriet en urine ;
Dictionarium, (Lat.) woordenboek.
kleurt zich bij verzadigde oplossing met amDictionary, (Eng.), woordenboek.
moniak rood. Komt voor bij buiktyphus en bij
Didactisch, (Ori.) leerend, onderwijzend.
hooge graad van tuberculose.
Didam, gem. in Geld., bij Arnhem, 4741
Dichtheid, de vastheid, de hardheid van
een stof, is hooger naarmate er moluculen in inw.
Didero, (Denis) Fransch schrijver, phil. en
de volume voorkomen. Wordt gemeten door
vergelijking met 'Indere stoffen, meestal wa- beroemde Encyclopedist, 1713/84 ; hij word
ter, bij 4 gr. temperatuur. Hierdoor krijgt
men het soortgelijk gewicht.
Dichtkunst, zie Poezie.
Dickens, (Charles) beroemde Eng. schrijver
en humorist, geb. 7/2 1812 ; schreef eerst onder de pseud. van : Boz. 1829 begon hij als
dagblad-reporter. Ziin korte schetsen, in de
„Montly Magazine", gaf hij 1834 uit onder
„Sketches by Boz", en kort daarop verschenen zijn „Pickwick Papers", en daarna geregeld zij i. volgende werken ; later werd hij
redacteur van de ,Daily News" ; gest. 9/6
1870 op zijn landgoed „Gadshill" bij Londen.
D. DiDE Rt).
D. wilt werken naast humorisme,
diepe, sours scherp hekelende ernst te leggen.
Hi] was eon scherp opmerker en gaf het opgevoed in eon Jezuietenschool, doch daar
volksleven zeer good weer. Zijn werken wer- hij geen lust had tot den geestelijken stand,
kwam hij bij een advocaat te Parijs ; hij legde
zich echter het rneest op letterkunde, natuur- en wiskunde en wijsbegeerte toe. De
grondslag van zijn roem was zijn „Pensees
Philosophiques". Dit werd echter door beulshanden, als zijnde een bestrijding van den godsdienst, verbrand en een jaar later kreeg hij voor
een ander werk een jaar gevangenisstraf.
(De boeken werken later onder andere namen
weder uitgegeven). Hij vertaalde een Eng.
woordenboek, waarmedo hij veel bijval oogstte ; hierop zette hij zich aan 't work voor
CHARLES DICKENF,
een Fransche encyclopaedic, waaraan hij 20
jaar werkte. Op verzoek ging hij naar Peden in de meeste be,schaafde talon omgezet, tersburg, doch word door Katharine II spoeterwiji er ter opheldering zijner werken een dig verstooten ; hij keerde naar Parijs terug,
waar hij nog vele werken voltooide. D. had
„Dickens Dictionary" verscheen.
Dictaat, (Fr.) een ter naschrijving gegeveri vele vrienden, doch ook vele vijanden.
Didius, (Marcus D. Salvius Julianes Sestuk.
Dictator, (Lat.) naam voor bet hoofd van verus) Rom. keizer, geb. 132 n. Chr., werd
den staat in Rome, na de verdrijving der konin- 193 na 66 dagen keizer te zijn geweest, vergen, 500 v. Chr. voor hot eerst, later meer- moord.
Dida, (Elissa) volgens de sageleer stichtmalen gekozen ; (thans) onbeperkt gezaghebber ; (ook) naam voor de in den laatsten tijd ster van Carthago, waar zij als vuurgodin,
in de Z.-Amerikaansche staten gekozen (Astarte) verecrd werd. Zij vluchtte name-.
lijk met vele Tyriers naar de kust van Afristaatshoofden.
Dictatoriaal,
gebiedend, ka. Om een huwelijk met den daar heersehenDictatorisch,
den Iarbas to ontgaan, doodde zij zich zelf op
dwingend, eigenmachtig, onbeperkt.
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den brandstapel. Volgens Virgilius omdat
Aeneas haar trouweloos verlaten had.
Didymium of Didym, een driewaardig metaal, komt in verschillende delfstoffen voor,
doch steeds vermengd met de oxyden van
cerium en lanthanium, meest in ceriet, gadoliniet, enz. ; werd 1843 door Mosander ontdekt. De scheiding der drie metalen is zeer
moeilijk en kan slechts bewerkt worden door
langdurige scheikundige bewerking ; daarbij
komt de stof seer zelden voor.
Didymus, beroemde Alexandrijnsche taalkundige uit den tijd van Augustus ; men
schrijft hem een fabelachtige hoeveelheid
werken toe.
Dieden, gem., in Noord-Brab., bij 's Bosch,
444 inw.
levensregeling, gezondheidsverzorDieet,
ging ; (meest) eetregel, eetvoorschrift, ziekenkost.
Diego Suarez, baai aan de N.lijke spits
van Madagaskar, 1885 aan Frankrijk afgestaan.
Diemel, linker-zijrivier van de Weser, 80
KM. lang.
Diemen, gem., N.-Holl., bij Amsterdam,
1795 inw. ; bevat allerlei plassen. Kwam 13e
eeuw aan Gijsbrecht II.
(2) (Antony van) gouverneur-generaal van
Ned.-India, 1636/45, geb. 1593, hij dempte
een opstand in de Molukken, stierf aid. 1645.
Diemerbrug, dorp, gem. Diemen, N.-Roll.
Diemermeer, een droog gelegd meer, thans
deel der gem. Watergraafsmeer.
Dieng, een vulkanisch gebergte, MiddenJava, hoogte ongev. 2500 M
Dienstplicht, de plicht van ieder burger van
een staat, om na goedbevinding eenigen tijd
zich to oefenen in den wapenhandel ter verdediging van het vaderland of den staat.
Persoonlijk d.pl., de plicht dat ieder burger,
die in aanmerking komt voor den dienstplicht, zelf dien plicht vervult en daarvoot
geen ander kan aannemen of in plaats
stellen.
Overijsel, 1534 inw.
Diepenheim,
Diepenveen, gem., Overijsel, bij Deventer,
4572 inw.
Diepgang, noemt men den of stand van de
waterlijn en het onderste deel van een schip.
Diepiood, pijllood, voorwerp of instrument
waarmede men de diepte van vaargeulen
pijlt.
Dieppe, haven- en vestingstad, aan het kanaal, Fr. dep. Seine-Inferieure, 22,839 inw. ;
scheepvaart, visscherij, handel, industrie.
17/7 1694 door Eng. en Ned. gebombardeerd,
9/12 1871 door Manteuffel bezet.
Dieren, dorp in Gelderland, gem. Rheden,
IJsel, met prachtig bosch.
2) Zie Dierenrijk.
Lilerenchemie, zoochemie, de leer, de ken-

DI.

nis der dierlijke weefsels en de daarin voorkomende stoffen en de daardoor in het
lichaam gevormde verbindingen.
Dierenriem,
(Zodiac of Zodiacus) een
denkbeeldige gordel van sterrenbeelden in
de hemelruimte, waarin zich de vaste sterren
(ook zon, mean en aarde) bewegen. Deze is
20 gr. breed, door de ecliptica in twee ringen verdeeld, elk 10 gr. breed aan beide zijden dezer ecliptica. Deze is geheel in 12 deelen gedeeld, elk 30 gr., welke alien een naam
hebben naar een sterrenbeeld, welke zich in
dat deel bevindt. Meestal aangeduidt door een
teeken. De namen zijn : Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal,
Schorpioen, Schutter, Steenbok, Waterman en
Visschen. Hierdoor zegt men wel, dat de zon
in 't een of ander teeken staat.
Dierenrijk, is de naam voor de gezamenlijke wezens, welke men onder de dieren rangschikt. Volgens al-oude gewoonte worden alle
voorwerpen op de aarde in drie hoof dklassen
verdeeld, nl. dieren, planten en delfstof fen ;
tot het dierenriik rekenen wij die wezens,
welke volgens onze wa arnemingen een wil
hebben, zich bewust zijn en voedsel behoeven. Er zijn echter vormen, die men bij de
dieren, en ook bij de planten of zelfs bij de
del fstoffen kan indeelen. Het dierenrijk
heeft men in onderscheidene klassen en in
verscheidene soorten ingedeeld, doch ook op
verschillende wijzen, soms naar den trap van
ontwikkeling, dan weer naar den aard van
voedsel, ook naar de wijze van leven, o. a. :
vleescheters, of carnivoren, zoophagen ; de
alles-eters of allophagen, omnivoren ; en de
planteneters of phytophagen, herbivoren ;
verder 7 afdeelingen naar ontwikkeling
Protozoen, Coelenteraten, Stekelhuidigen,
Weekdieren, Wormen, Geledendieren, Gewervelde dieren, de laatste en hoofdafdeeling
heeft weder vier klassen : Visschen, Kruipende dieren, Vogels en Zoogdieren. Verder
heeft men de meest algemeene indeeling
viervoetige dieren, vogels, visschen, reptilen
(kruipende dieren) amphibieen (dieren, die
op het land en in 't water kunnen leven) en
insecten. De indeelingen zijn weder in vele
soorten verdeeld en elke soort heeft naast
haar gewonen naam nog een Lat. of Gri. naam,
haar door de Zoologen (dierkundigen) gegeyen. Er zijn dieren die slechts een dag

leven, zelre minder, terwijl zij in dien tijd
geboren worden, zich voortplanten en sterven, terwijl er dieren zijn die zelfs tweehonderd jaar kunnen worden, o.a. de olifant.
De grootste wezens hebben ook meestal het
langste bestaan. Verder zij nog medegedeeld
dat het allergrootste deel der levende wezens
dadelijk na hun geboorte omkomen. (Zie
Darwinisme).
Dierkunde, (Zoologie) zie
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Dierlijke warmte, is de warmte, die de le- de chemische stoffen door inwerking van
vende wezens door hun invvendige levensver- vloeistoffen en matige warmte.
richtingen voortbrengen en behouden. Zij
Digestie, (Lat.) spijsvertering.
ontstaat door de zuurstof die de wezens inDigestor, Papiaansche pot, of dampkookademen of langs andere wegen in het lichaam pot ; een pot, welke luchtdicht afgesloten kan
opnemen, en het voedsel. In 't algemeen worden, ter verkrijging van hoogere dampdoor de stofwisseling. Is bij den mensch 37 a spanning, waardoor spijzen eerder gaar zul38 gr., bij de zoogdieren iets minder, bij de len zijn.
vogels iets hooger.
Dierlijk magnetisme, zie magnetisme.
Dies, (Lat.) dag. D. natalis, geboortedag.
D. criticus, de beslissende-, de gewichtige
dag.
Diesis, (Gri.) in de muziek het teeken of
kruis, dat een halven toon verhoogt.
Diessen, gem., N.-Brab., bij 's-Hertogenbosch, 934 inw.
Diest, gem., Belg. prow. Brabant, 8250 inw.
Dieteren, dorp, gem. Susteren, Limburg.
Dieterici, (Friedrich) Duitsch Arabist, 1821
1903 ; gaf vele Arabische werken uit, ook
reisbeschrij vingen
Dietrich, (Alfred) chef-constructeur der
Duitsche marine, 1843/98 ; ontwerper van alle
nieuwe Duitsche marineschepen.
(2) (Albert Hermann) Duitsch componist,
geb. 1829.
Dietzgen, (Joseph) Duitsche phil., 1827/88 ;
werkte de sociaal-democratische theorieen
meer voor het yolk uit.
Dieu, (Fr.) god. D. et mon droit, God en
mijn recht.
Dieu la soi, (August Marcel) Fransch arDigitalis, vingerhoedskruid, giftige soorten.
cheoloog, geb. 1843 ; deed met zijn vrouw 81.
Dignitaris, (Lat.) iumand die een waardig..
en 85 vele onderzoekingen naar oud-Perzi- heid of ambt beideed.
ache bouwvallen, -moral te Suza.
Digonos, (Gri.) de tweemaal geborene, bijDievenow, O.lijke mondingsarm der Oder. naam voor Dionysus. (Bacchus).
Dij, deel van het been, van de knie tot de
Diener, gem. in Drente, bij Assen, 2235 inw.
Diez,
(Christian Friedrich) stichter der heup ; dijbeen, been tusschen bekken en knie.
Dijck, zie Dyck.
Romaansche phil., 1794/1886.
Dijkgraaf, ambtenaar, belast met de toeDieze, rivier in N.-Brab., mondt in de
zicht op dijken ; voorzitter van de dijk- of
Maas.
Different, verschillend, onderscheiden, on- waterschapsbesturen.
Dijkstra, (Waling) Friesch dichter en
gelij k.
Differentiaal, verschillend, ongelijk ; (ook) schrijver, geb. 1821 ; gaf vele werken in 't
Friesch nit en stelde een Friesch woordentegenkrachtig, onstandvastig
boek samen.
Differentie, (Fr.) onderscheid, verschil.
Dijon, hoofdplaats, aan het kanaal, van het
Differentiehandel, zie windliandel.
Fr. dep. Cote d'or, 71,326 inw. ; handel en
Diffesie, (Fr.) ontkenning, loochening.
industrie, wijn. Reeds zeer oude stad, 1077,
(Lat.) straalbuiging van het 1116, 1199 kerkvergaderingen, werd 1595 door
Diffractie,
licht.
Hendrik IV onderworpen.
(Lat.) uitbreiding, wijdloopigDiffusie,
Dikhuidigen, (Pachydermata) een zoogdieheid ; (ook) het verschijnsel, dat twee soorten ren-orde, bevat de dieren met 2 of meer hoegas- of vloeistoffen, welke door een dun vlies ven of platte nagels en samengestelde kiezen,
gescheiden zijn, zich met elkander vermen- dikken, plompen lichaamsbouw en dikke ruwe
gen zonder zich chemisch te verbinden ; (ook) huid ; daartoe behooren o. a. de olifanten,
de onregelmatige terugkaatsing van licht en nijlpaarden, tapir, rhinoceros, varkens enz.,
warmte door voorwerpen.
het zijn alle zoogdieren.
Digami, (Gri.) tweede echt.
Dikof, Russisch staatsman, minister van
Digereeren, (Lat.) verteren (van voedsel) ; marine, trad begin 1909 af, opgevolgd door
het week maken van natuurkundige gevorm- Wojewodski.
-
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dat een soort in twee vormen voorkomt
(Lat.) uitzetting, verwijding.
(Gri.) een tweevoudige stelling ; (hoofdzakelijk manlijk en vrouwlijk).
keus tusschen twee mogelijkheden, waarvan
Dinadsjpoer,
stad in Eng.-Indie, prov.
de een niet aannemelijker schijnt dan de Bengalen, 12,202 inw., aan de Parnabada.
andere ; een moeilijk geval.
Dinant, (Hendrik van) een leider der LuikDilettant, (Fr.) iemand, die slechts uit ache democratic uit de 13e eeuw, stichtte een
liefhebberij of kunstzin aan de kunst of we- federatie van verschillende Belg. steden.
tenschap doet, zonder er zich ernstig op toe Werd 1255 verjaagd.
te leggen of zich er een bestaan door te
(2) gem., Belg. prov. Namen, 7500 inw. ;
scheppen.
industrie. Is een der oudste Belg. stadjes.
Dilettantisme,
(Fr.) geliefhebber, opperDinapoer, stad in Eng.-Indie, prov. Bengavlakkige beoefening (meer in ongunstigen len, 44,419 inw., aan den Ganges.
zin.)
Dinar, een Servische zilveren munt, ongev.
Diligence, (Fr.) vlijt, naarstigheid, zorg- 45 cent.
vuldigheid ; was voorheen een veel gebruikte
Dinarische Alpen, gebergte in Dalmatia en
postwagen.
Bosnia, hoogste toppen Troglav, 1913 M.,
Diligent, (Lat.) naarstig, vlijtig.
Dinara 1811 M.
Dinas steenen of tegels, vuurvaste uit
Dilke, (Charles Wentworth) Eng. schrijver
en staatsman, maakte eenige reizen om de kwarts, kalk, ijzeroxyde en klei gebakken
aarde, geb. 1843 ; leider der radicalen. Sedert steenen.
(Amalie Emmy von)
Dincklage Campe,
1893 in 't Eng. Lagerhuis.
OM, rechter-zijrivier van de Lahn, Prui- Duitsche schrijfster en dichteres 1825/91.
Dinder, rivier in Abessinie, ongev. 400 KM.
sen.
Dillenburg, stad, kreits Dill, Pruisisch lang.
Diner, (Fr.) middagmaal, hoofdmaal.
regeeringsdistrict Wiesbaden, 4500 inw.
Dineeren, (Fr.) het middagmaal gebruiken.
Protestantsche kerk met grafkelder van het
Dingo, (Canis Dingo) Warragal, verwildets
vorstelijke huffs Nassau-D. Willem van Oranje
en zijn zoon Maurits werden bier geboren ;
toren ter herinnering aan Willem den Zwijger.
1739 stierf de linie Nassau-D. uit en kwam
aan Nassau-Dietz, 1814 aan Nassau, 1866 aan
Pruisen.
Diluendo, (It.) uitdoovend ; in de muziek,
wegsterveni.
Diluviaal, (Lat.) dat wat betrekking heeft
op den zondvloed (Diluvium) ; (ook) aangeslibt,
aangespoeld. D.-menschen, oermenschen.
DINGO.
Dllatatie,
Dilemma,

-
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Dituvium, de zondvloed ; aangeslibte of
aangespoelde gronden. Het tijdperk in de de hondensoort in Australia, veel op vossen
geologic, hetwelk het tegenwoordige dadelijk gelijkend ; nachtdier ; blaft. Is niet zeer
vooraf gaat. In dat tijdperk was het grootste
gedeelte van het N.lijk halfrond bedekt met schadelijk.
Diniz da Cruze e Silva, (Antonio) Portugletschers en ijsmassa's, welke afbrokkelden geesch dicliter, 1731/99 ; schreef het kornische
en groote massa's water, steenen en ijsklom- heldendicht „O Hyssope", is zeer vermaard.
pen naar de N.lijke kusten van het vasteland
Dining Room, (Eng.) eetzaal, eetkamer.
voerden, die groote verwoestingen aanriehtDinka's, Oost-Afrikaanseh negervolk aan
ten. Pit was de tijd van de mammoet, ran. de
Gazellenrivier en Witten Nijl, ongev.
zenhert, rhinocerossoorten en holenbeer, on
tevens ontdekt men de eerste sporen van 400,000
zielen.
Dinkel,
zijrivier van de Vecht, Overijsel.
m.ensehen.
Dino
voo•zetsel voor diernamen, beteeDimensie, (Fr.) afmeting.
kept ongev. reuzen
Dimidium, (Lat.) de helft.
of Schrikhorens,
Dinoceraten, Reuzen
(It.) afgekort dim, iii de reusachtig
Diminuendo,
zoogdier, olifantensoort ; fossiel
muziek, afnemend (in toonsterkte).
gevonden in de eoceenlagen van W.-lijk N.Diminutivum, (Lat.) verkleinwoord.
Amerika.
Dimissie, (Lat.) Zie Demissie.
Dinocrates, Gri architect, wederhersteller
Dimorphisme, (Gri.) dubbelvormigheid, in van den tempel van Ephesus.
Dinornis giganteus, bij de inboorlingen van
de scheikunde, de eigenschap van een substantie, om in twee verschillende vormen to Nieuw-Zeeland Moa, een reusachtige struiskristaliseeren, b. v. koolstof in Diamant en vogelsoort, thans uitgestorven.
Dinosauriers, familie van thans uitgestorGraphiet ; in de zoOlogie, het verschijnsel,
-
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ven reuzenhagedissen, soms 25 M. lang, kwamen in het trias-tijdperk veelvuldig voor.
Men heeft tot nog toe echter geen geheel geraamte, doch wel voetafdrukken en kaken
gevonden.
Dinotheriuni, een olifantachtig voorwereldlijk dier. Bij Eppelsheim bij Mainz werd een
kop gevonden van 1 M. lang. Kwam in het
tertaire tijdperk voor. Geed geheel geraamte
heeft men nog kunnen vinden.
Dintel, rivier in N.-Brab.
Dinteloord, gem. in N.-Brab. bij Breda,
3165 inw.
Dinther, gem., N.-Brab., 1674 inw.
Dinxperlo, gem., in Geld., bij Aalten, 2939
inw.
Dio Cassius Coocejanus, Rom. redenaar en
geschiedschrijver, geb. 155 na Chr., schreef
een geschiedenis van Rome van of het ontstaan tot 229 na Chr., echter onvolledig. 80
boeken.
(Gajus Aurelius Valerius)
Diocietianus,
Rom. keizer, 284/305, geb. 245 na Chr. ; liet
de Christenen vervolgen, en zette alle republikeinsche vormen ter zijde, deed 305 afstand, gest. 313.
Diodati, (Johann) Hervormd godgeleerde,
vertaalde den bijbel in 't It., 1576/1649.
Diodorus Siculus, Gri. geschiedschrijver,
van Sicilie, gaf de geschiedenis tot op zijn
tijd, waarin de strijd van Caesar.
Diogenes, (uit Zeus geborene) naam, die in
de oudheid dikwijls voorkomt, wij noemen :
(1) D. van Appollonia op Creta, een natuurkundige, tijdgenoot van Anaxagoras,
volgeling der oudste Ionische school ; hij nail,
aan dat alles wat was voortgekomen was uit
lucht, ook de menschelijke geest.
(2) D. van Sinope, geb. ongev. 414 v.
Chr., een berJemde wijsgeer, verkondigde
dat een wijze afstand moest kunnen doen
van rijkdommen of bezittinge -n ; hij gaf zelf
het voorbeeld, liep blootvoets, met wandelstaf of stole en knapzak op den rug, door de
straten van Athene, en sliep volgens de sage
in een vat. Eens ontmoette Alexander de
Groote hem en D. vroeg slechts een gunst,
dat Alexander hem uit de zon zou gaan. Deze
zou Coen gezegd hebben : „Ware ik Alexander niet, ik zou wenschen D. te zijn". Plato
noemde hem den razenden Socrates. Hij wist
op scherpe satyrieke wijze de slechte gewoonten der menschen te hekelen. Hij overleed 323
v. Chr. Hoewel hij geen werken naliet , zijn er
genoeg geschiedenissen en annecdoten over
hem , hij heeft algemeen den naam van cynikus.
(3) D. van Laerte, uit Cilicie, leefde ongev. 3e eeuw na. Chr. Zijn werken (10 deelen) over de oude weesgeeren, zijn een rijke
bron, voor de geschiedenis van oude wijsgeeren en hun uitspraken.
-
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Diomedes, zoon van Ares (Mars) en Cy..
rene, koning van Thracie, voedde zijn vier
paarden met menschenvleesch, werd door
Heracles (Hercules) gedood.
(2) D., zoon van Tydeus, een der Epigonen van Theben, was na Achilles een der
dapperste van Troje, viel Hector aan, waardoor hij den verloren slag tot een overwinning maakte, werd echter door den bliksem
van Zeus terug gedreven ; omtrent zijn doo4
is niets bekend ; in Italie werd hij als eeri.
god gehuldigd en noemde men hem den,
stichter van vele steden.
Diomedes eilanden, 3 eilandjes in de B
ringstraat.
Dion, voorname Syracuser, geb. 408 v.
Chr. ; verdreef den tiran Dionysius (357), bestuurde eenigen tijd Syracuse en werd 354
vermoord.
Dionaea
muscipula, vliegenvangertje, in
N.-Amerika een insecten-etende plant, met
blaadjes, die uit twee helften bestaan en bij
de minste beweging (hoofdzakelijk door insecten) dichtslaan en wat daartusschen komt
gevangen houden en verteren.
Dionysian, feesten ter eere van Dionysus
(Bacchus).
Dionysius, de oude, zoon van Hermocrates,
tiran van Syracuse, gob. 431 v. Chr., stroed
tegen Carthago en de Grieksche steden in Beneden-It., gest. 367 v. Chr.
(2) van Flalicarnassus, Gri. geschiedschrijver, schreef 20 boeken, welke de hoofdbronnen voor de geschiedenis van de Oud-Rom.
vormen ; 7 boeken bleven volkomen behouden.
(3) Areopagita, een lid van de rechtbank
te Athene, die op den Areopagus vergaderde,
hij werd in 't midden der eerste eeuw door
Paulus bekeerd en volgens de sage later als
bisschop van Athene gemarteld en gedood. In
't midden der 6e eeuw werden geschriften
gevonden, waaruit bleek, dat zij niet ouder
waren dan uit de 5e eeuw. Een zekere
duines, een abt nit Frankrijk, verklaarde ze
als geschriften van D., waardoor deze beschermheilige werd van Frankrijk. Er had
echter in Frankrijk in de 3e eeuw nog een D.
g,ewoond, een stichter van een klooster. In
de elfde eeuw kwam het tot een botsing, dam.de bewoners van het klooster verklaarde het
stoffelijk overschot van den beroemde Athener te bezitten en een klooster in Regensburg
verklaarde, dat het daar was met zijn geschriften.
(4) D. de rechtvaardige, koning van Portugal, geb. 1261, kwam 1279 aan het bewind,
ontnam den geestelijken hun rechten en weigerde schatting aan den pans te betalen.
Martinus V deed hem in den ban ; de geestelijkheid onder aanvoering van zijn zoon
zette aan tot den opstand, zoodat hij gee
-
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dwongen weed aan alle, zelfs buitensporige,
eischen gevolg te geven. Hij stierf 1325.
(5) D. een Karthuizer monnik, beroemd
godgeleerde, 1402/71, schreef vele werken,
men sprak zelfs van 150 boekdeelen, ijverde
tegen de uitspattingen der geestelijken en
voor de kerkhervorming. Sleet het grootste
deel van zijn leven te Roermond.
Dionysus, bij de Rom. Bacchus, zoon van
Zeus en Semele, god van den wijn en den
wijnbouw, vriend der muzen. Hij bezit de
gave der voorzegging en had op vele plaatsen orakels. Aan hem werden vele feesten gewijd, die op de meest bandelooze wijze werden gevierd, altijd gepaard gaande met
dronkenschap en spektakel.
Diophantus, Alexandrijnsch meetkundige,
ongev. 360 na Chr. (volgens anderen 160), hij
wordt den uitvinder van het algebra genoemd, doch hij verklaart zelf, dat dit reeds
voor hem bestond. In ieder geval is hij de
eerste schrijver daarover, waarvan wij nog
werken bezitten. Hij hield zich hoofdzakelijk
met de onbepaalde analysis bezig ; van zijn
„Arithmetica" (13 deelen) zijn de 6 eerste
geheel en het 7e deel gedeeltelijk behouden.
Dioptaas, kopersmaragd, een smaragdgroene delfstof (kiezelzuur, koperoxyde en
w ater) .
Diopter, (Gri.) vizier van een optisch instrument.
Dioptriek, (Gri.) doorzichtkunde, het deel
der optica, dat zich bezig houdt met de breking van het licht, in 't bijzonder in lenzen.
Diorama, rond kunsttafreel, dat door verschillende belichting steeds andere indrukken op den toeschouwer maakt (dag, nacht
en met maneschijn). Door Daguerre uitgevonden en door Gropius verbeterd.
Dioriet, groensteen, groen eruptief gesteente, mengsel van veldspaat en hoornblende.
Dioscorides,
beroemde geneeskundige uit
Cilicie, le eeuw na Chr.
Dioscuren, tweelingzonen van Zeus : Castor, de paardentemmer en Polydeucus (Pollux) de vuistvechter.
Diphtheritus, of Diphtherie, een kwaadaardige en zeer besmettelijke slijmvliesontsteking aan de luchtwegen, hoofdzakelijk keel,
doze worden met een grijze laag bedekt en
kan stikking veroorzaken. Dikwijls is luchtpijpsnede noodzakelijk, doch wordt den laatsten tijd met goed gevolg met een heilserum
bestreden.
Diplococcus, een bacteriesoort, waarvan
steeds twee tezamen zijn.
Diploma, (Gri.) voorheen een uit twee
tafels bestaande schrijftafel, later, een dubbel blad met opdracht en dienende als pas,
than s een bewijs, oorkonde, van afgelegd
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examen, doorstane beproeving of getuigschrift, eereteeken.
Diplomaat, (Gri.) staatsman, die bij de onderlinge betrekkingen tusschen landen als
vertegenwoordiger optreedt en na goedkeuring contracten sluit of opheft.
Diplomatie,
(Gri.) de gezamenlijke diplomaten ; de wetenschap over landsvertegenwoordiging, landsbetrekkingen tot andere
landen.
Diplomatiek, (Gri.) de oorkondeleer of kennis, het land aangaande, in betrekking tot
andere landen ; (fig.) sluw, geslepen.
Diplopie,
(Gri.) dubbelzien. Binoculaire
D., dubbelzien met beide oogen ; Monoculaire
D., dubbelzien met een oog.
Diplotaxis, mosterdzaad.
Dipsomanie, (Gri.) een bij vlagen optreden,
de begeerte naar alcoholische dranken, drankzucht, kan tot zelfmoord en krankzinnigheid
leiden.
Diptera, (Lat.) tweevleugelige insecten.
D irect,
(Lat.) dadelijk, onmiddellijk,
rechtstreeks. (Zie actie).
Directe belasting, belasting, die men met
baargeld te betalen heeft, zonder tusschenmiddelen, als belasting op koopwaren enz.,
dus onmiddellijk. Hiervan krijgt men een belastingpapier met aanslag.
Directeur, (Fr.) bestuurder, zaakleider.
Directie, (Fr.) bestuur, leiding.
Directielijn, richtingslijn.
Directoire, het uitvoerend bewind of opperbestuur uit de eerste Fransche revolutie, ontstaan in het jaar III (1795), bestond nit 5
leden en regeerde tot VIII (1799). Het onverstandige bewind deed niet alleen Frankrijk
tegenover andere mogendheden steeds zwakker worden, deed niet alleen het begrip van
republiek verdwijnen, maar bracht ook opstanden, totdat de staatsgreep 9/11 van Napoleon er een einde aan maakte.
Directrice, bestuurster, leidster.
Diricksens, (Judocus Jozef) Vlaamsch
schrijver, 1826/55 ; schreef pseud. Eugeen.
Zetternam.
Dirigeeren, besturen, beschikken, het leiden van een muziekuitvoering, orkest of
koor.
Dirigent, 'eider van een muziekuitvoering,
zangkoor of orkest, kapelmeester.
Dirrita, (It.) trapsgewijs, (stijgend of dalend).
Dirk, naam van 7 graven van Holland (1)
I, zoon of kleinzoon van Gerolf, kreeg 922
eenige bezittingen, welke de grondslagen van
het latere Holland werden. Zijn nakomelingen regeerden tot 1299; (2) II, wel eens de
Jongere genoemd, ontving 985 van keizer
Otto III aanzienlijke goederen, voerde oorlog tegen de W -Friezen, zijn oudste zoon
viel 993 tegen hen. (3) III 933/1039. Deze
,
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breidde zijn land uit en noemde het Holland,
voerde eincielooze twisten over jachtgronden
in den streek van de Merwede, waar hij een
sterkte bouwde, waaruit Dordrecht ontstaan
is; trok later naar Palestina. (4) IV, 1039/
49, voerde strijd met den Duitschen keizer
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strijd met den bisschop van Utrecht, wilde
de stad Utrecht innemen, doch bang zijnde
voor den banvloek sloot hij vrede. (7) VII,
1190/1203, hief tol van de Vlaamsche schepen
en geraakte in oorlog met do Vlamingen en
ook met de W.-Friezen, aangevoerd door zijn
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1)11:Iii. II.

DIRK TV.
Midi. III.

DIRK V.

DIRK VI.

DIRK VII.

Hendrik III. (5) V, 1061/91, kwam onder
voogdijschap van zijn moeder Geertrude van
Saksen op den troon, voerde strijd met
Duitschland onder Hendrik IV; zijn moeder
huwde den gevreesden heer Robbert den
Fries, van Vlaanderen en deze nam geheel
Holland weer in bezit. (6) VI, 1122/57, kwam
onder voogdijschap van zijn moeder Petronella van Lotharingen op den troon, voerde

zwager Willem. Werd opgevolgd door zijn
eenige dochter Ada, welke door Willem verdreven werd
Dirkjespeer, naam voor een vroegrijpe peersoort.
Dirkshoorn, dorp, gem. Harenkarspel, N.Holl.
Dirksland, gem. in Z.-Holl., bij Rotterdam,
op 't eiland Overflakkee, 2340 inw.
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Dispache, (Fr.) acte met verdeeling der
Dirschau, stad, Pruisisch regeeringsdistrict
Danzig, aan de Weichsel, 13,087 inw.
schade door een schip geleden, tusschen reeDis, in de muziek, door een kruis verhoog- der en assuradeuren.
Dispensatie, (Fr.) ontheffing, vrijspreking,
de D.
vrijstelling (van algemeene to volgen regeDiscipel, (Lat.) leerling, volgeling.
Discipline, (Lat.) voorheen algemeene be- len).
teekenis voor onderricht, opvoeding, (thans)
Dispersie, (Fr.) verstrooiing, kleurschiftuchtregelen, dwang waaraan men zich moot ting, het teruggeve.a van het witte licht in
onderwerpen. Depot of klasse van D., straf- geschifte kleuren.
Disponeeren, (Fr.) uiteenzetten, beschikkorps.
Disciplinair, de tucht betreffend.
ken, beheeren, bij iemand om nog to vorderen
Disciplineeren, aan tucht on orde gewen- golden sturen of beschikken.
Disponibel, (Fr.) beschikbaar, ter beschiknen.
Disconteeren, (It.) een wissel koopen of king.
verkoopen of in betaling geven of ontvangen,
Dispositie, (Fr.) beschikking, richting,
voor den vervaldag, na aftrekking der rente. plan.
Disputatie, (Fr.) woordenstrijd, redetwist.
Disconto, (It.) de rente, die men van het
Dispuut, (Fr.) twist, woordenstrijd.
bedrag van een wissel aftrekt, als doze voor
den vervaldag betaald. wordt ; ook de verminDissel, omgebogen hout vooraan een wadering van een rekening, als deze voor den gen, waaraan de paarden zijn gespannen.
betaaldag voldaan wordt. D.-bank, bank, die
Dissenters, andersdenkenden ; in Eng. alle
allerlei wissels disconteert.
Protestanten welke niet tot de Staatskerk
Discours, (Fr.) gesprek, onderhoud, voor- behooren, niet-conformisten.
Dissertatie,
(Fr.) geleerde verhandeling,
lezing.
Discretie, (Fr.) bescheidenheid, kiesheid, academisch proof schrift.
Dissideeren, (Lat.) van andere meening
stilzwijgendheid, terughouding.
Discus, (Gri.) de werpschijf, een rondo zijn.
platte schijf, in 't midden iets dikker dan
Dissidenten, (Lat.) andersdenkenden, afgeaan den rand, waarmede in een Gri. spel ge- scheidenen (van kerk b.v.).
Dissolveeren, (Lat.) oplossen, smelten.
Dissonant, een niet bevredigenden toon,
wanklinkend, valsche toon, ontstemd.
Distantie, (Fr.) afstand, verte.
Distel, (Carduus), ee,-1 aloemeen beken.de

DISTILS.

plant, behoorende tot de samengesteldbloemigen, zijn met dorens gewapen.d.
worpen werd. Hij die het verste wierp, was
overwinnaar.
Disoussie, (Fr.) beraadslaging, onderzoek,
uiteenzetting, gedachtenwisseling.
Disful of Dizfall, hoofdst., Perzische prov.
Chusistan, 30,000 inw.
Disharmonie, (Fr.) wanklank, oneenigheid.
Dismal Swamp, moeraslandschap in Virginie en. N.-Carolina, N.-Amerika, 64 K.M.
lung, 40 K.M. breed, ten deele droog gelegd,
door een kanaal met de zee verbonden.
Olson, stad, Beig prov. Luik, 13,221 inw. ;
textielindustrie.
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Distelorde, een Schotsche ridderorde, door

Jacob V 1540 gesticht, heeft buiten de Schotsche prinsen, 16 ridders ; devies : „Nemo me
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impune lacessit" (Niemand verscheurt mij den Rom. keizer na den dood, wanneer hem
goddelijke eer wordt bewezen.
ongestraft).
Diwan, zie Divan.
Distelvink, (Carduelis) een echte vinkenDixi, (Lat.) ik heb gezegd, gesproken.
soort, meest bekend is de putter.
Dizful, zie Disful.
, Ts
Di
,
zie ook Dsj ., Di
(Duitsch)
(Eng.), Z
en Ch
Tsj
(Fr.).
en J
Djakova, stad, Turksch vilajet Kosovo
(Kossowa), Albanie, 21.000 inw.
Djambi, sultanaat aan de 0.-kust van Midden-Sumatra, 48,649 K.M 2 ., 76,000 inw. ;
vruchtbare bodem, boschrijk, met verschillende rivieren. Onder een sultan onder Ned.
toezicht. Hoofdst. aan de rivier Djambi, ook
met dien naam, 3000 inw. 1901 eerst geheel
onderworpen, doch op verschillende plaatsen
TYItiTELITL1YDEIZ.
nog in verzet.
Djati, een district op Java.
Djatihout, een houtsoort van Java, van den
Disteiviinder, een fraai geteekende vlinderDjatiboom, deze wordt wel 20 M. hoog, en is
soort ; over de geheele aarde verspreid.
een Javaansche eiksoort, door de inlanders
Distillatie, zie destillatie.
Distinguished Service Order, Eng. ridden- Kajoe-djatie genaamd. Zeer hard hout, veel
or. de voor militairen, 1886 door koningin Vic- gebruikt voor scheepsbouw.
Djebala, een Marokkaansche prow.,
toria irigesteld.
van 'anger, aan de straat van Gibraltar ;
Distribueeren, (Fr.) uitdeelen, verdeelen.
hierover werd Febr. 1909 een MarrokkaanDistributie, (Fr.) uitdeeling, verdeeling.
cFr.) afdeelingsgebied, land- schen pries, Raisoeli, als Pasja, benoemd.
District,
Hoofdplaats
streek.
Djelei, rivier op Borneo.
Disturbatie, (Fr.) stoornis, verwarring.
Djeniloe, staat op 't eiland Timor.
Dithmarchen, het W.'lijk deel van SleesDjenne, hoofdplaats in Fr. kolonie Sonewijk-Holstein, tusschen Eider en Elbe, vormde van 1227/1529 een boerenrepubliek. De gal, W.•Afrika.
Djibouti, havenstad aan de 0.-kust van
veroveraars deelden het in twee deelen, N. en
Z., 1866 aan Pruisen. De bevolking behoort Afrika, Somaliland, Fransch gebied, 13.000
tot een der dapperste volken, het streed lang inwoners.
Djokjakarta, residentie aan de Z.-kust van
cn moedig voor de vrijheid.
Midden-Java, 3109 K.M. 2 , 816,000 inw., bergDito, (It.) het zelfde, als het vorige.
Dito and idem, pseud. van koningin. Eliza- achtig met eenige rivieren. Prod. : suiker, inbeth van Rumenie en van Mite Kremnitz. digo, rijst, marmersoorten en goud. Arme
Dittaino, zijrivier van de Simeto op Sicilie. bevolking ; hoofdplaats en residentie van den
Ditters von Dittersdorf, (Karl) Oosten- Sultan, met dien naam, aan den voet van
rijksch componist en viool-virtuoos, 1739/99. den Merapi, op den oever van den Oepak,
Diu, Portugeesch eiland aan de W.-kust 60,000 inw., ongev. 1200 Europeanen ; 1867
van Voor-Indie, 30 K.M 2 ., 13,206 inw. Hoofd- door een aardbeving geteisterd.
stad aan de 0.-kust van
Djolok Besar,
stad met dien naam, 4000 inw.
Diureide, (Gri.) verbinding met urinestof- Atjeh.
Djongkong, een Maleisch staatje, afdeeling
fen.
Sintang, W.'lijke afdeeling van Borneo ; de
Diuresis, (Gri.) urineloozing,
bevolking, ongev. 300 zielen, wordt door een
Diuretica, (Gri.) urinedrijvend middel.
Divan, diwan, hoogste staatscollege van Radja bestuurd.
Dmitri, zie Demetrius
het Turksche rijk ; (ook) rustbank, sofa.
Dnjepr, na Donau en 'Volga een der grootDivers, (Fr.) verschillend, onderseheiden.
Dividend, (Lat.) bedrag, dat als winst ver- ste rivieren van Europa, ontspringt uit het
meer Msjara, stroomt door Russ. gouvernedeeld moot worden, aandeel der winst.
Divina Commedia, (It.) goddelijke comedie, menten en mondt in de Zwarte Zee, stroomgebied 526,946 K.M. 2 , 2146 K.M. lang, wei(zie Dante).
Divinatie, (Lat.) vermeende waarzegkunst, nig bevaarbaar. Zijrivieren : links Desna,
rechts Beresina en Pripet.
of voorspellingskunst.
Dnjepr Liman, boezem aan de N.-kust der
Divisie, (Lat.) verdeeld, afdeeling, indeeZwarte Zee, monding van den Dnjepr en de
ling.
Divus Augustus, (Lat.) zie D. A., titel van Bug ; zeer vischrijk.
-
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Dnjepr gebergte, ongev. 300 M. hooge heu- waaraan een windzak en daaraan weder een
velrij aan den rechteroever van den Dnjepr. mondstuk, de zak wordt opgeblazen en onder
Dnjestr, oudtijds Tyras, rivier in Z.W.'lijk den arm of voor de Borst gehouden • hierdoor
Rusland, mondt in de Zwarte Zee, 1040 K.M. kan men eenigen tijd op de fluit spelen en
lang, 780 K.M. bevaarbaar, 76,860 K.M. 2 er bij zingen, zonder dat men behoeft te
stroomgebied• blazen.
Dnjestr Liman, boezem van de Zwarte Zee,
Doedes, (Jacobus Isaak) Ned. godgeleerde,
bij de monding van den Dnjestr ; vischrijk,
1817/98.
moeielijk bevaarbaar.
Doelere, was voorheen de naam voor huizen
Do, eerste toon van een octaaf, inplaats
waar schutters tezamen kwamen om zich te
van ut.
Doab,
(tweestroom) landstreek in Voor- oefenen in het schieten (op een doel).
Doema, de sedert korten tijd, 19/8 1905, in
Indie, tusschen Ganges en Dsjamna.
Dobeln, stad in Saksen aan de Freiberger Rusland ingestelde volksvertegenwoordiging.
Mulde, kreits Leipzig, 18,868 inw. ; metaal- De leden worden door het yolk (met voorbeindustrie.
houd) gekozen, doch niet met gelijk of algeDobroedsja, sedert 1878 Z.O.'lijk deel van meen kiesrecht. Het is echter gebleken, dat
Rumenie, tusschen Donau, Zwarte Zee en het Russ. yolk nog niets to zeggen heeft. De
Bulgarije, 15,600 K.M 2 ., 225,669 inw. ; mee- eerste doema werd spoedig ontbonden en 167
rendeels waterarme hoogvlakten. leden moesten voor het gerecht verschijnen,
Dobrzynski, (Ignaz Felix) Poolsch compo- era. ook van de tweede doema, die nog korter
nisi, 18O/67, bekend om zijn vele liederen.
bestond, werden verscheidene leden veroorDobson, (Henry Austin) Eng. dichter en deeld ; de der_ de doema bestond 6 weken,
criticus, geb. 1846.
waarin zij geen enkel wetsontwerp aannam,
Doceeren, (Lat.) leeren, onderwijzen.
en ook de vierde doema voert zoo goed als
Docent, (Lat.) onderwijzer, leeraar.
niets uit, daar zij geheel onmachtig is.
Dochart, rivier in Schotland, 21 K.M. lang.
Doenrian-straat, zeestraat ten 0. van SuDoctor, (Lat.) leeraar ; titel voor hem die matra.
den hoogsten academischen graad behaalt.
Deerak, (Russ.) zotskap, nar, (hier)
Elieruit ontstond Dokter (zie ald.).
Doctrina, (Lat.) geleerdheid, wetenschap, seheldwoord: stomkop, botterik, gemeen
sujet.
kennis.
Doerie, bergachtig landschap op Celebes,
Doctrinairen, (Fr.) naam voor een staatkundige partij in Frankrijk tijdens den last- bondgenootschap Masenrempoe]oe, 20.000
sten Franschen koning, houdt het midden inw., meest Boeg,ineezen.
tusschen Liberalen en Royalisten. Does, (Pieter van der) Ned. zee-officier,
Dodd,
(Geer. Jan) Vlaamsch dichter en 1562/99, bestookte de Spanjaarden in hun
schrijver, 1821/88.
bezittingen.
(2) (Johan van der) Ned. staatsman en
Dodds, (Alfred Amedee) Fransch generaal,
geb. 1842, werd bij den slag bij Sedan gevan- geleerde, 1545/1604, eerste curator en later
gen genomen, wist te vluchten. Maakte eenige bibliothecaris van de Leidsche boogesehool.
expedities in China mede ; 1896 hoofd-com(3) (Johan van der) Ned. lette•kunthge,
zoon van den vorige, 1571/96 of 97.
mandant in Indo-China.
Dodewaard, gem. in Geld., bij Tiel, 1985
(4) (George van der) Ned. reiziger, broeder van den vorige, 1574/1599 ; gest. op 't
inw.
Dodo, Dronte, uitgestorven vogelsoort, be- eiland St. Thomas.
hoorde tot de loopvogels, bewoonde het eiland
Doesburg, gem. in Gelderland, aan den
Mauritius, 1658 werd er een in Ned. levend IJsel, 4464 inw. ; eon oude stad.
vertoond, sedert dien tijd niet meer gezien,
Does de Willebois, (Jhr. P. J. J. S. M. van.
men heeft zelfs geen geheel geraamte.
der) lid an de Ee•ste Kamer, p.21). 1843.
— 11300'07u:hem, (stad) gem. in Geld., aan den
Ouden Usel, 434:5 in w. werd in 83S e:enoernd
als Duetinghem. Tn de nabiTheid is „De
Kruisberg", Rijksopvaedingsgestieht voor
jongens.
(2) Zie Ambt-Doetinchem.
Doeveren, dorp in N.-Brab., gem. Dongelen
bij Heusden.
Doerem, dorp, gem. Gronterst, Groningen,
DOEDELZAK.
bij Zuidhorn.
Dotter, mannetjesduif.
Doedeizak, voorheen eon veel gebruikt
Dog, eon hondensoort.
muziekinstrument ; bestaat nit een fluit
-

-
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Dog cart, (Eng.) een vierwielig, licht rijtuigje.

Dolce, (It.) lieflijk, zacht, vloeiend.
Dolce far niente, (It.) het zoete nietsdoen.
Dotci, (Carlo) It. schilder, 1616/68, Florentijnsche school. Maria- en Magdalena-beelden.
Dolcissiono, (It.) (overtreffende trap) in de
muziek, zoo zacht mogelijk.
Doldemhorn, berg in het Berner Oberland,
DOG-CART.
3647 M. hoog.
Mile, berg in het Zwits. Jura-gebergte,
Doge, hertog, naam voor de staatshoofden
van de voormalige republieken Venetie en 1678 M. hoog. (2) stad aan de Doubs, Fr.
Genua. Werd in Venetie 697 ingevoerd en 1797 dep. Jura, 14,627 inw.
Do!cantle, (Fr.) bezwaar, klacht ; een kerafgeschaft; 1339/1805 in Genua.
Doggersbanh, zandbank in de Noordzee, keiijke gezindte, welke meent dat er te veel
tusschen Eng. en Denemarken, algem. visch- kerkelijke vrijheid in de Hervormde leer beplants. 5/8 1781 zeeslag tusschen Ned. onder staat.
Doleeren, (Fr.) zich bekiagen, klachten inZoutman en Eng. onder Parker.
Dogma, (Gri.) in de phil. een leerstuk dat brengen, zich bij de Doleantie voegen.
Dolendo, (It.) klagend, weemoedig.
op gezag wordt aangenomen als een onaanDoleriet, grofkorrelig ertsgesteente, varietastbare Avaarheid. De kerkelijke leerstelteit van basaltgesteente, wordt tot het vulkalingen.
Dogmatiek, (Gri.) do gezamenlijke dogma's nisch gesteente gerekend.
Dolet, (Etienne) Fransch geleerde, phil. en
van eed kerkelijke stelling, ook de kennis der
boekdrukker, geb. 1509, heftig en dapper
dogma's.
Dogmatisch, leerstellend, dat wat geloofd strijder voor ontwikkeling, 1542 wegens
moot worden zonder naar bewijzen te vragen. atheisme ter dood veroordeeld, doch door
Dogmatiseercri, dogma's prediken, op stel- Frans I begenadigci, 1546 to Parijs levend
ligen toon jets be weren, zonder bewijzen te verbrand.
(Delphinidae) een walvischachtige
levered of onderzoek toe te staan.
Dagmatisrne, do gezamenlijke dogma's, de zoogdierensoort, onderscheidt zich weirs ig
van deze, is zeer listig en wordt moeiegeloofsieer.
Dohm, (Ernst) Duitsch humorist, hoofcl- lijk . gevangen. Tot hen behooren de bruinvisred. van de „!Uadderadatsch", 1819/83.
(2) (Movr. Hedwig) Duitsch blijspel- en
romanschrijfster, vrouw van bovengenoemde,
gob. 1833 ; voorvechtster der vronwenhowegin4.
DOjeS, (R. P.) lid van de Eerste Kamer,
geb. 1860.
Doc, (Fr.) bassin, een havenafdeeling tot
DOLFLTN
het meeren, stilleggen en lossen van schepen.
Droogdok, eon dok, hetwelk eigenlijk bestaat
uit een groot schip, dat door volpomping schen of tuimelaars. Eenige soorten worden
van water zinkt, hierna loopt een schip over ongev. 8 M. lang, worden door de bewoners
het gezonken dok on blijft op die plaats stil- der Poolstreken veel gejaagd, voeden. zich
liggen, daarna pompt men het gezonken dok met visch, schelp- en weekdieren.
Dolgoruckij, een beroemde Russ. adellijke
weer leeg. Pit heft clan ten leste het zich
daarboven bevindend schip geheel nit het familie, wij noemen slechts : (1) (Wassilij
water op, waarna het geschoord wordt en ge- Wladimirowitsj), vertrouweling van Peter
den Groote, 1667/1746, werd tweemaal verrepareerd of geschilderd kan worden.
Dokkum, gem. in Friesland, 4004 inw.; bannen en teruggeroepen. (2) (Peter Wladizeer oude stad, 755 wend hier Bonifacius ver- mirowitsj) 1807/68, Russ. schrijver en lettermoord, ongev. 1414 door de Vetkoopers ver- kundige, schreef „La verite sur la Russie",
woest. Sinds eenige jaren is D. achteruit- waarop hij verbannen wend. (3) (Katharina
Michailowna) vorstin Jurjewskaja, schreef
gaande.
Dokkurnerclicp, voorheen een inham van de onder pseud. Victor Laferte, o. a. „AlexanLaxwerzee, door aanslibbing tot een vaart dre II, details inedits sur in vie intime et
sa, mort", geb. 1846.
vernauwd, loopt naar Leeuwarden.
Doljiu, prow. van Rumenie, 6780 K.M. 2 ,
Dokter, (Lat.) iemand die in de genees299,400
inw.
kunde den hoogsten academischen graad
Dolk, (Mr. W.) lid van de Tweede Kamer,
heeft behaald (zie doctor).
(Fr.) document, oorkonde, geb. 1853.
Dokument,
-

schriftelijk bewijs, bewijsstuk.
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een zilveren muntstuk, heeft 100 (Dollar) kust en eilanden van W.'lijk Europa en
centen, is ongev. f 2.50 ; ook heeft men een N.'lijk Afrika.
gouden dollar en zilveren van 1/2, 1/4, 1/10,
Dolomieu, (Deodat Guy Sylvain Tancrede
1/20, ook gouden van 1, 21, 5, 10 en 20 dol- de Gratet de) Fransch geoloog en mineraloog,
lar. Het woord is ontstaan van het Duitsche 1750/1801, onderscheidde het eerst het DoleThaler. miet.
Dollart, mondingsboezem van de Eems in
Dolomiet, een mineraal, dat in groote hoede Noordzee, tusschen de prov. Groningen en veelheden optreedt en een bestanddeel is van
Hannover (Pruisbn), is ongev. 1277 bij een de aardkorst, kan daarom ook tot het gezwaren vloed tijdens de Kerstdagen ont- steente gerekend worden. Het bestaat uit een
staan, waarbij niet alleen 390 K.M. 2 vrucht- verbinding van koolzure calcium en magnebaren grond, doch ook 50 dorpen verloren sium ; het is dikwijls niet van kalksteen to
gingen, nog vergroot door den vloed van onderscheiden. Komt in het Z. van Tirol en
26/9 1509. Groote stukken heeft men echter Frankrijk veel voor, ook als kristallijn.
Dolomieten, Alpengroep in Z.O.'lijk Tirol
reeds weer ingepolderd en eens zal de tijd
en N.W'lijk Venetie, bekend om groote, inkomen dat de Dollart weer verdwenen is.
Dolle kervel, naam voor verscheidene soor- drukwekkende vormen ; hoogste toppen
ten onkruid Zie Kervel en Scheerling.
Tofana, 3214 M., Marmolata 3360 M.
Dellinger, (Ignaz) Duitsch ontleedkundige
Dolon nor, stad, Z.-O.'lijk Mongolia, 30.000
en physioloog, 1770/1841 ; prof. Miinchen, inw., handel en metaalgieterijen.
grondlegger der ontwikkelingsgeschiedenis
Doloroso, (It.) smartelijk, treurig.
DMus, bedrog, listig, met het oogmerk
der organische wezens.
(2) (Johann Joseph Ignaz) Roomsch- iemand te benadeelen.
Kath. godgeleerde, zoon van den vorige,
Dom, Portugeesche titel, zie don.
1799/1890. Prof. te Miinchen, was eerst een D. 0. M., Deo optimo maximo (Lat.) wel
vurig strijder voor de macht der kerk tegen- eens boven kerken enz. : = den besten
over den staat ; was later echter een sterk (grootsten) god (gewijd).
tegenstander van den Paus, en ijverde voor
Dom, gewoonlijk een hoofdkerk, die door
de vereeniging der Oud-Kath. en de Angli- grootte en pracht uitmunt. De oorsprong van
kaansche en Oostersche kerken. Hij liet vele den naam is onbekend, volgens sommigen is
het woord gevormd door D. 0. M. (zie ald.),
werken na.
Dollond, (John) opticien, 1706/61, uit Fr. volgens anderen van Domus (Lat.), huis.
ouders in Eng. geboren. Uitvinder der achro(2) naam voor een berg in de Wallisse•
Alpen, Zwitsl., 4554 M. hoog.
matische verrekijkers.
(2) (Peter) Eng. opticien, soon van den
(3) naam voor een deel van een stoomvorige, 1731/1820, stond zijn vader bij en k eteL
Dombrowa, stad, Russ.-Polen, gouvernebreidde diens uitvinding later ult.
Dolma, (Turksch) een lieveli -ngsspijs der ment Petrokow, 30.000 inw.
Turken, rijst met gehakt vleesch, gewikkeld
Dombrowski, (Jaroslaw) Russ. officier,
geb. 1838, deserteerde bij het opkomen der
in koolbladen.
Dolma Bagdsche, voorstad van Konstanti- beweging van Garibaldi, nam deel aan den
-

-

nopel aan den Bosporus ; sedert 1853 residentie Poolsehen opstand 1863, vluchtte naar Parijs,
van den Sultan, aldaar een weelderig paleis. waar hij deelnam aan de commune en vie!
Dolmar, berg, N.'lijk van Meiningen, 740 27/5 1871 op de barrikade.
M. hoog, een der prachtigste punten van het
(2) (Ladislas) een broeder van den vorige,
nam ook deel aan de commune, doch wist to
Thiiringerwoud.
Dolmen, voorhistorische steenen gedenktee- ontkomen.
(3) (Johann Heinrich) Poolsch generaal,
1755/1818, screed tegen Rusland.
Domburg, gem. in Zeeland, op 't eiland
Walcheren, 1187 inw. ; badplaats. Wordt 1223
reeds genoemd.
Domein, (Lat.) eigendom, erf- of kroongoederen, die aan het hoofd van den staat
realen waarvan de inkomsten aan de kroon
komen. •
Dornala Nieuwenhuis, (Ferdinand Jacob)
DOLMEN.
Ned. godgelee•de, 1808/69, hoogleeraar te
kens, hoogstwaarschijnlijk grafmonumenten, Amsterdam. Liet eenige werken na.
(2) (Jacob) Ned. jurist, zoon van den
gebouwd ongeveer als de Hunnebedden. Er
worden meest menschelijke geraamten en vorige gab. 1836 ; prof. te Groningen.
propagandist V001' het vrije(3) (Ferdinand)
'
wapens of werktuigen gevonden. Meest op de
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socialisme of anarchisme, geb. 31/12 1846 ;
Domino, (It ) heer, meester, geestelijke ;
was eerst pred. te Den Haag, legde echter vroeger een mantel met kap, die thans nog
zijn ambt neder om het socialisme te dienen wel als maskeradekostuum dienst doet.
en de vrije gedachte te verbreiden. Richtte
het blad „Becht voor Allen" op, hetwelk na
ongev. 17-jarig bestaan „De Vrije Socialist"
gedoopt werd ; kwam wegens majesteitsschennis 19/1 tot 31/8 1887 in de gevangenis.
1888/91 in de Tweede Kamer ; hierna verwierp hij de parlementaire taktiek en volgde
geheel de revolutionaire, waardoor een scheuring in den Socialistenbond ontstond. D. N.
is een hoofdfiguur in de Ned. socialistenDOMINO.
en arbeidersbeweging. Hij schreef tallooze
artikelen, vertaalde en schreef vele brochu(2) een gezelschapspel met 28 steenen, elk
res en boeken, verder o. a. ,,Mijn afscheid
van de kerk", „Geschiedenis van het Socia- in twee helften verdeeld en voorzien van 0 tot
lisme", „Het vergeten Hoofdstuk" (supple- 6 oogen.
Dominus,
(Lat.)
heer,
huiseigenaar.
ment op „Een halve Eeuw").
Domestiek, (Fr.) inheemsch, het huis be- Domino (enderen vorm van D.), in Ned. de
treffend, tot de familie behoorend ; dienst- titel voor een Protestantsch geestelijke,
predikant, afgekort Ds.
bode.
Domitianus, (Titus Flavius), Rom. keizer,
Domheer, lid van een domkapittel.
zoon van Vespasianus, was 81/96 keizer, geb.
Domicilie, (Fr.) woon- of verblijfplaats.
Domina, (Lat.) gebiedster, vrouw des hui- 51 na Chr. ; liet zich heer en god noemen,
was zeer wreed, maar Wilde tegen alles vrede,
zes, abdiste.
werd 96 na Chr. door de paleiswacht verDomingo, zie Santo-Domingo.
moord.
Domino, zie Dominus.
Domitius Marcus, een geeerd Rom. dichter
Domineeren, (Lat.) heerschen, beheerschen,
uit den tijd van Augustus.
de boas spelen, (ook) dominospel spelen.
Domkapittei, in de Rom. kerk een college
Dominica, (Lat.) de flag des Fleeren (Zondag). (2) Eng. eilarid der Kleine Antillen, van personen die met den bisschop het domW.-Indio, 754 K.M. 2 , 28,894 inw. ; handel in stift vormen erg bekleed zijn met een wereldallerlei Z.-prod., vele kostbare houtsoorten. lijke en geestelijke macht.
Dommekracht, een veel gebruikt hefwerk1493 door Colombus ontdekt (op een Zondag), was dan weer Fr., dan weer Eng., ein- tuig, bestaat nit een blok waarin een gedelijk 1824 voor goed aan Eng. Hoof dst. tande ijzeren staaf, welke door middel van
een tandrad met slinger op en neer gedraaid
Roseau (Charlottetown).
Dominicaansche Republiek,
zie SantoDomingo.
Dominicanen, orde der predikmonniken of
heeren, een orde door Dominicus (Domingo)
in 1215 gesticht en 22/12 1216 door paus
Honorius III bevestigd ; was tot 1425 een
bedelorde. Ook een non -nenorde, met dezelfde
repels en kleeding (witte pij met zwarte kap)
ontstond. Zij stelde zich ten doel niet alleen
den godsdienst te verbreiden, maar goede
DOMNEKRACHT.
predikers te vormen. Pans Gregorius IX
0232) droeg haar de inquisitie op. Zij verpreidde zich over Frankr., Spanje en It. kan worden, kan veel kracht ontwikkelen.;
Aan 't hoofd staat een ordegeneraal voor 6 (fig.) iemand of iets dat niet bewust is van
jaar gekozen, heeft zitting te Rome. Deze zijn kracht, zijn krachten inspant zonder to
eten waarvoor en hoe.
orde telde in haar bloeitijd 150,000 leden. Zij
Dommel, rivier in Ned. en Belg., vereenigt
verloor later vele kloosters en thous zijn er
nog slechts weinige over. In Ned. een, to zich bij 's-Hertogenbosch met de Aa, stroomt
in de Maas.
Huissen bij Arnhem.
Dommelen, gem. in Noord-Brab., bij 's-HerDominicus de Cuzman, stichter der Dominikaner orde, 1170/1221, 1233 heilig ver- togenbosch 376 inw.
(It. en Sp.) (Portug. Dom), eereDon,
klaard.
titel, afkorting van Dominus, oorspronkelijk
Dominion of Canada, zie Canada.
Dominique, Fransche naam voor. Dominica. voor den Pans, thans in It. nog voor de gees-
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telijkheid, in Port. titel voor de leden der
koninklijke familie ; in Span. gewonen beleefdheidsvorm als het Ned. mijnheer, vrouwl.
donna.
(2) na den Wolga en Dnjepr de grootste
rivier van Rusland, stroomgebied 430,252
K.M2 ., stroomt in de zee van Azov, 1578
K.M. lang, 1300 K.M. bevaarbaar, oudtijds
Tanais.
(3) rivier in Schotland, mondt in de Noordzee.
(4) rivier in Eng. graafschap York, mondt
in de Ouse.
Dona Francisca, Duitsche kolonie in Brazilib, 1851 gesticht, staat St. Catharina, 18,000
inw. Hoofdpl. Joinville.
Donal, rivier in Indo-China.
Donajec, rechter-zijrivier van de Weichsel,
120 K.M. lang.
Donald, naam van 8 koningen van Schotland, wij noemen : (1) I, in 178 na Chr. op
den troon, voerde het Christendom in Schotland in, streed tegen de Rom., gest. 216 ; (2)
VII, of Duncan I, 1034/44, beschermde het
yolk tegen de verdrukking der aanzienlijken,
moest voor de Denen vluchten en werd door
Macbeth vermoord, deze maakte zich meester
van den troon. Dit leverde Shakespeare de
stof voor zijn trearspel.
Donar, bij de oude Germaansche volkeren
de god der gerechtigheid en van den donder ;
daa,rvan Donderdag. Zie ook Thor.
Donaten, naam voor de broeders en zusters
in een klooster, die zonder een gelofte of te
leggen, in een klooster dienst doen als leekebroeders of -zusters.
Donateur, (Fr.) hij, die hoewel Been lid
zijnde, een vereeniging of inrichting door
geldelijke bijdragen steunt.
Donate, (Giambattista), It. sterrenkundige,
1826/73, ontdekte 1858 een naar hem genoemde komeet.
Donatisten, een schismatische partij uit de
4e eeuw, door Donatus Magnus gesticht in
N.-Afrika. De leden wenschen alleen ware
Christenen in de kerk opgenomen te zien.
Donato, een Venetiaansche familie waaruit
3 dogen (1) Franciscus, 1545/53, (2) Leonard,
1606/12, (3) Nicolaas, 1618.
(2) (Alfred Dhont, genaamd), Belg. magnetiseur, 1845/1900.
Donatrice, (Fr.) schenkster, zij die een
vereeniging of inrichting door geldelijke bijdragen ondersteunt, zonder deel te nemen
aan de werkzaamheden.
Donatus, (Aelius), beroemd Rom. taalkundige, geb. ongev. 350 na Chr., schreef een
taalkundigboek, hetwelk later veel gebruikt
werd en men het eerst heeft getracht met
hout gravures na, te drukken Naar hem gen oemd.
Donau, eon der grootste en waterrijkste
-

.
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rivieren in Europa, ontstaat in het Groothertogdom Baden, bij Donauschlingen, door de
vereeniging van twee beken, Breg en
Brigach. Wordt bij Ulm bevaarbaar en
stroomt met drie hoofdarmen Kilia, Sulina
(hoofdzakelijk voor de scheepvaart) en de St.
Georg in de Zwarte zee, stroomlengte 2646
K.M., waarvan ongev. 2300 bevaarbaar, met
een stroomgebied van 816,047 K.M 2 . Iliervan
ongev. V, op Duitsch grondgebied en 4/7
Oostenrijk-Hga.Dhftuim120zjrivieren, waarvan 60 groote en 34 bevaarbaar, wij noemen links : Altmiihl, Naab,
Enn, Regen, March, Waag, Gran, Theiss,
Olt, Sereth ; rechts Iller, Lech, Isar, Inns,
Drau, Save, Marawa, Isker enz.
Donaumoos, een kale landstreek in Beieren, rechteroever van den Donau, Z'lijk van
Ingoistad, 30 K.M. lang, 18 K.M. breed.
Donauvorstendommen, voorheen de naam
voor de vorstendommen Moldavi6 en Walachije, vormen thans koninkrijk Rumenie.
Donawitz, stad in Stiermarken, Oostenrijk,
13,137 inw. ; ijzerwerken.
Don Benito, stad Spaansche prov. Badajoz,
16,656 inw., aan de Guadiana.
Don Carlos, zie Carlos.
Doncaster, stad in West-Riding, Eng.
graafschap York, 25,933 inw., aan den Don.
Donder, zie bliksem.
Donderdag, de 5e dag der week, genaamd
naar den Noordschen God Thor of Germaanschen Donar.
Dondergod, bij de Rom. Jupiter, bij de
Scandinavische volkeren Thor, bij de Ger
ma,nen
Donders, (Franciscus Cornelis), Ned. phisioloog en oogarts, 1818/89. Prof. te Utrecht,
was wereldberoemd, zijn cursus werd door
vele buitenlanders bezocht, was lid van verschillende binnen- en buitenlandsche orden,
terwijl zijn werken in alle Europeesche talen
werden omgezet. FTij wees nog voor Darwin
op de doelmatigheid van de geheele levende
natuur, poogde de snelheid der gedachten te
bepalen en gaf een verklaring van het ontstaan der dierlijke warmte.
Donegal, graafschap iii Ierland , prov
Ulster, 4845 K.M 2 ., 173,625 inw. Hoofdst.
Lifford.
Donez, rechter-zijrivier van den Don, Rusland.
Dongapoer, inboorlingenstaat in Radsjpu
Jana, Centr.-India, 175,000 inw. Hoofdst. met
dien naam.
Donge, rivier in N.-Brab., mondt in den
Biesbosch.
Dongen, gem. in N.-Brab., bij Tilburg, 6518
inw.
Dongeradeel, gem. in Friesland, heeft 13
dorpen, zie 0.- en W.-D.
.
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Dongjum,
dorp, gem. Franekeradeel, afwezig zijn van eenig leven. Men verklaart
Friesland, 500 inw.
een lichaam dood als het opgehouden heeft de
Dongola, landschap in Nubie, aan beide gewone levensverrichtingen te vervullen en
Nijloevers, in Egyptisch Soedan ; vruchtbaren de eenheid van de organen niet meer bestaat.
grond, doch arme bevolking, vele verscheu- De D. wordt door alle levende wezens gerende dieren, 56,000 inw., volgens anderen vreesd. Volgens natuurvolken wordt de dood
250,000 ; hoofdst. Nieuw D., 15,000 inw. ; veroorzaakt door booze geesten en personifihandel, 1812/21 eigenstaat der Mameloeken, ceerd met deze. Ook ten onzent beeld men
1821/96 Egypte, sinds dien door Eng. bezet. den dood nog of als een geraamte met een
Don - gratuit, (Fr.) vrijwillige gift of op- zeis. Een duidelijke verklaring van dood, nosh
van de oorzaak is echter gegeven, zelfs verbrengst.
Doniawerstal, gem., Friesland, bij Heeren- klaren vele geleerden, dat dood niet bestaat,
slechts stoffelijke vormverandering.
veen, 4900 inw.
Dooddoener, noernt men gewoonlijk een reDonisch gebied, gouvernement in Rusland,
164,607 K.M 2 ., 2,575,878 inw. ; kozakken- deneering, die eigenlijk niets bewijst en toch
bevolking ; land- en rnijnbouw. een middel is om een verdediger van een anDonische step pen, steppengebied in Euro- dere redeneering of stelling het zwijgen op
peesch llusland, aan beide zijden van den te leggen of te bestrijden, b.v. „Het bestaan
benedenloop van den Don. van een god is niet te bewijzen, maar moet
Donizett], (Gaetano), It. opera,componist, geloofd worden." Zoo zijn er velen.
Doodehand, goederen in de D. hand, noemt
1797/1848, maakte ongev. 64 opera's, o. a.
„Lucie de Lammermoor", „De regiments- men gewoonlijk goederen, die aan den staat
behooren, maar aan het openbaar verkeer
dochter".
Donja Iruz17,1 5 stad in Bosnie, 11,050 inw. onttrokken en in 't bezit van kerk, klooster
soort itomaanschen tegen- of inrichting zijn, zonder dat hie•voor jets
Don JUL111,
hanger 1 an den Duitschen Faust, waarin betaald is of wordt.
Doodekop, een ijzeroxyde.
wat meer de zinnelijke, voor niets terugdeinDoodendans, (Fr. danse mocabre). In de
zende bet.-;eerte de hoofdrol speelt. Don Juan
is de personifieatie tier wellust, een onbe- beeldende kunst een groep, die zinnebeeldig
schaamde Yrouwel2 ,,-erleider, die slechts haakt de heerschappij over den dood der menschen
't oogenblik. De sage is voorstelt. neeft allerlei vormen en voorstelnaar h e t, genot
een telg van een adellijk geslacht lingen.
deze : D.
Doode punt, stand van een stoommachine,
uit Sevilla, verrnoordde den commandeur der
stad, Ulloa, en schaakte diens dochter. Op waarbij de zuigstang of stoomkruk recht
het graf vac dez€,, n Ulloa werd een standbeeld naar benede staat, waardoor de stoom den
geplaatst en D. J. gincz, het geloof tartend, zuiger slechts uitdrukt en niet kan ophalen.
naar het beeld oil noodigde het aan zijn tafel.
Doode zee, naam voor het zoutmeer, door.
werd echter levend en sloeg de Grieken en Rom. Asphaltzee en door de
Het steenen
den onbeschaarnde neer. Deze sage werd Arabieren nog Meer van Lot genoemd, een
verschillende keeren en op verschillende der grootste meren van Palestina. De oppermanieren your :let tooneel bewerkt en ook op vlakte ligt ongev. 400 M. lager dan die van
muziek genet, terwijl Byron voor zijn „Don de Middell. zee. De Jordaan stroomt er in
doch het water verdampt er spoedig,
Juan" slechts den naam aan de sage oat- nit
leende. waardoor de waterstand er altijd ongev. hetDonkerbroe! -I. dorp, gem. Ooststelling -werf, zelfde blijft. Op den bodem worden steeds
nieuwe massa's asphalt gevonden ; op de
Friesland.
Don - kozakken, de Russ. kozakken uit het oevers groeit weinig en de geheele omtrek is
er zeer verlaten, het schijnt dat het leven er
Don- of Donisch gebied.
onmogelijk is. Volgens den bijbel is hier SoDonna, zie Don.
Don Quixote, een dolend ridder, een droevig dom en Gomorrha verdwenen.
Doodgraver, (Nicrophorus vespillo), een
figuur van een ridder, een zot avonturier ;
held van Servantes, beroernd satariek heldenroman met died naam.
Donquichotterie, handolwijze, gelijkend op
die van Don Qt.lixote, malle zucht naar avonturen, avont -durlijke handelwij ze.
Donskaja otolasti, zie Donisch gebied.
Donsvlinder, (Chelonia) kleine donzige vlinder, zeer schadelijk voor boomen.
DOODGRAVEI:
Donzen, zie Donkozakken.
Dood, hieronder verstaat men gewoonlijk soort aaskever, begraaft de lijken van andere
het niet bestaan van organische eenheid, het dieren, muizen, ratten, kleine vogels enz.,
,
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om daarin de eieren te kunnen leggen.
Doodkloppertje, een klein kevertje dat in
pout en boeken leeft en des nachts, meest in
't najaar, bij Naar arbeid een eigenaardig,
zeer goed hoorbaar tikkend geluid maakt,
dat door de bijgeloovigen als een voorbode
van een sterfgeval wordt genoemd.
Doodshoofdvlinder, (Acherontia atropos),
zoo genoemd naar de teekening op de rugzijde ; deze maken bij aanraking of bij angst
een piepend geluid, de rupsen zijn de grootste hier in Ned., groen van kleur met klein
hoorntje ; level' op het aardappelloof. Zie
Acherontia.
Doodstraf,
hoogste straf voor een, door
het heerschende rechtsgevoel zoo verklaarde,
misdaad. Was tot het midden der 18e eeuw
algemeen, werd, de burgerlijke rechtspleging
aangaande, in Ned., Armenie, Portugal en.
It., en ook in eenige staten van Amerika afgeschaft. In Zwitserland was zij 1874/79 geheel afgeschaft, doch na dien tijd in verschillende kantons weder ingevoerd. In Oostenrijk 1887/96 afgeschaft. In Duitschland
en Frankrijk blijft zij, hoewel met moeite,
bestaan.
Doodzonde, zie zonde.
Doofheid, toestand waarin men niets of
weinig kan hooren, komt voort door ongesteldheid of onmacht der gehoorgangen of
zenuwen. Volkomen doof noemt men stokdoof ; kan men nog een weinig hooren, dan
heet het hardhoorig. Aangeboren of op zeer
jeugdigen leeftijd ontstane. D. is meest ongeneeslijk en leidt ook tot stomheid.
Doofstornheid, toestand van menschen,
die niets kunnen hooren of zeggen. Het niet
kunnen spreken is meestal het gevolg van
niets kunnen hooren bij geboorte of op jeugdigen leeftijd. Hierdoor konden die wezens
niets in zich opnemen van de, door anderen
door middel van het geluid overgebrachte
denkbeelden. Dikwijls zijn bij doofstommen

DSO

ren onderrichten, waarbij men hoofdzakelijk
gebruik heeft gemaakt van het tastvermogen. Zie beide voorgaande artikelen.
Dooi, noemt men den overgang van sneeuw
en ijs tot water door invloed van warmth.
Dooier, het binnenste gedeelte van een ei,
waarin de mannelijke teelstoffen of stof indringt en verblijft. Bij vogels en reptielen
door eiwit omgeven. Zie Ei.
Doolhof,
(labyrinth(us) een kunstig gebouw met vele gangen en zalen, waarin men
licht verward of verdwaald kan raken. In
Midden-Egypte lag een doolhof met 3000 vertrekken, dit was wel het grootste dat bestaan heeft. Wel heeft men vele beschrijvingen, maar juiste uitleggingen geven deze
niet. Thans maakt men wel kunstige tuinen
met vele paden, waarin men verdwalen kan
een zeer schoone bevindt zich te Versailles.
Ook op kermissen bouwt men wel dergelijke
tenten, waarbij vele spiegels.
(2) naam voor een deel van den inwendigen
gehoorgang.
Doop, of doopsel, een afwassing met water
als zinnebeeldige reiniging van de doodzonde.
Was reeds lang voor de geboorte van Christus een gewoonte der Israelieten. Later onderwierp ook Christus zich daaraan, terwijl
hij voor zijn dood het doopformulier gaf
„In den naam des vaders, des zoons en des
heiligen geestes" (zie Matth. XXVII : 12)
De doop was toen nog op voorvaderlijke
wijze een onderdompeling in de rivier, welke
bij vele volkeren nog gebruikelijk is en nu

de stembanden goed ontwikkeld, doch zij
hebben niet het minste begrip van geluid of
woorden. Zij denken derhalve niet, zooals anderen, in woorden of zinnen, doch slechts in
beelden. Langen tijd beschouwde men zulke
menschen als door god geteekende en onDOO M V O N T.
dervonden zij eon minachtende bejegening.
Thans is men er echter in geslaagd, zulke weer bij eenige sinds kort opkomende secmenschen te onderrichten en zijn er daarvoor ten in gebruik gekomen is. Bij de R. Kath.
ingerichte scholen geopend. Door gebaren, godsdienst bouwde men later doopkapelvingertaal en later schrijftaal leeft een doof- len (Babtisterium), die tot op onzen tijd
Daar de doop
stomme Thans alles. Zij leeren een yak, en uitsluitend dienst deden.
het is zelfs gebeurd dat een doofstomme voor als een reiniging van zonde werd bedoof stommen optrad en deze zich door vin- schouwd, stelde men het doopen voorheen zoo lang mogelijk uit en werden dus
gertaal verstaanhaar maakte.
Doofstomme !Minden, personen die b.v. bij alleen volwassenen gedoopt. Augustinus, een
geboorte blind waren en ook voor de ontwik- kerkvader, predikte later cchter, dat ieder,
keling van het spraakvermogen, doof werden die niet gedoopt was, ve•doemd word en
of waren. Ook deze menschen heeft men lee- nooit in het eeuwige levee zou treden. Daar
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de doop het eenige middel was om van de
erfelijke doodzonde ontlast te worden, liet
ieder zich doopen en werd het kinderdoopen
in de 5e eeuw algemeen, terwiil de doopgetuigen ingesteld werden. Herdoopen is bij de
R. Kath. Kerk uitgesloten. De uitleggingen
en verklaringen der doop zijn legio en hebben reeds heel wat strijd in de godsdiensten
gebracht.
Doopsgezinden, naam voor een godsdienstsecte, welke vooral in ons vaderland, verder
in Duitschland, later in Zwitserland en Fr.
en daarna en nu het talrijkst in N.-Amerika
aanhangers telde. De stichting wordt toegeschreven aan Menno Simons, in de 15e eeuw,
dit wordt echter van andere zijden bestreden.
Splitste zich na Morten tijd in ongev. 40 afdeelingen, waarvan vele zich later weer vereenigden. Zij stonden bloot aan de vervolging der Protestanten en Kath. ; velen werden omgebracht, anderen vluchtten. Zij verwerpen vele godsdienstige instellingen, als
den eed, kinderdoop, krijgsdienst en het bekleeden van ambten. De laatste twee punten
gingen echter vrijwel verloren. Ned. telt
verscheidene afdeelingen, die elk op zich zelf
staan ; de leeraren zijn vrij in hun predeking
en te Amsterdam is een seminarie gevestigd.
Doorenibos, (Willem) Ned. invloedrijk literator, 1820/1906.
Doorgangshuis, noemt men een huis waarin tijdelijk onderkomen wordt verleend.
Doors, gem., in Utrecht, bij Utrecht, 2743
inwoners.
(2) (Jhr. sir. W. Th. C. van) lid van de
Tweede Kamer, geb. 1853.
Doornburg, dorp, gem. Bemmel, Geld.
Doornik, (Tournai) stad, Belg. prow. Renegouwen, aan de Schelde, 35,327 inw. ; textiel-industrie. Voorheen Tornicum, zetel der
Merowingers, 1529 aan Karel V, 1667 aan
Lodewijk XIV, 1713 aan Oostenrijk-Nederland.
gem., in Geld., bij Zwolle,
Doornspijk,
3645 inw.
Doorvoerhandel, de handel in uitheemsche
prod., deze ontvangen en van daar over de
geheele wereld verspreiden.
Doornwerth, gem., in Geld., bij Arnhem,
897 inw.

met witte en paarse bloernen, komen in ens
land veel voor.
Doppler, (Christiaan) Duitsche natuur- en.
wiskundige, 1803/52, schreef over het gekleurde licht der dubbeisterren.
Dora Baltea, linker-zijrivier van den Po in
Italie.
Dorade, naam voor een goudmakreel.
Dora d' Istria, pseud. van Helena Ghika.

Zie ald.

Dorchester, hoofdst. van het Eng. graafschap Dorcet, 9458 inw. ; textielindustrie.
(2) stad in N.-Amerika, staat Massachusetts, 30,000 inw.
Dordogne, rechter-zijrivier van de Garonne, Frankr.
(2) dep. in Frankrijk, 9183 KM 2 , 547,052
inw. ; bevat delfstoffen als ijzer, steenkool,
warmer, albast. Hoofdst. Parigueux.
Dordrecht, stad in Z.-Holl., gelegen aan
de Merwede, een der voornaamste Ned. handelsteden, 45,723 inw.; vele oude gebouwen,
industrie. 1015 door Dirk III gesticht (zie
ald.), 1418 door Jacoba van Beieren belegerd.
1618/19 groote kerk-synode ; geboorteplaats
van gebroeders de Witt.
Dordtsche kil, zijarm van de Oude Maas,
scheidt het eiland van :Dordrecht van Beierland.
Dore, (Paul Gustave) Fr. teekenaar, schilder en beeldhouwer, 1833/83, illustreerde
vele boekwerken, o.a. Sue's Wandelende
Jood, Dante's Hel, Lafontaine's fabelen,
Grimms Sprookjes, is echter het meest bekend door zijn bijbel-illustraties. (700).
Doria, een oude familie uit Genua, eigenlijk
D'Oria, wij noemen slechts (1) (Oberto),
vernietigde in de 13e eeuw de vloot van
Pisa. (2) (Lamba) vernietigde 1297 de vloot
van Venetia. (3) (Andrea) 1466/1560 ; veldheer en staatsman, streed eerst met Frankrijk tegen Spanje en later met Spanje tegen
Frankrijk, werd heer en meester van Genua.
(4) (Giovanni Andrea) Genuaansch en
Spaansch vlootvoogd, gest. 1606.
Doriers, een der vier hoofdstammen van
oud Gri., woonde eerst in Thessalia, later in
Doris.
Doris, het kleinste landschap van oud-Gri.,
in het midden van het nomos Phthiotis
Phocis, was oorspronkelijk bewoond door
Dryopers, daarom wel Dryopis genaamd, later vestigde zich er een stam uit Thessalia,
welke zich later Doriers noemde, er vormde
zich vier steden, onderling verbonden. Werden echter herhaaldelijk verwoest en waren
tijdens de Rom. slechts bouwvallen. 1104 v.
elm had weder een groote volksverhuizing
plaats. De Doriers veroverden ongev. geheel
Peloponnesus, van waar zij weder overal koDOOVENETEL.
Doovenetel, (Lamium) plantengeslacht uit lonien stichtten. Van hun staten noemen wij
de familie der lipbloemigen men heeft deze Sparta, Argos, Messenie, Corinthe, &eh
.
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Sparta bewaarde het meest het volkskarak-

ter.

Dornbirn, stad in Vorarlberg, kreits Feldkirch, 13,052 inw. ; textiel industrie.
Dorner, (Isaak August) Duitsch godgeleerde, 1809/84 ; prof. te Berlijn, liet verschillende werken na.
(2) (August) Duitsch godgeleerde, zoon
van den vorige, geb. 1846 ; prof. te Koningsbergen.
Dornoch, hoofdst. van het Schotsche graafschap Sutherland, 2794 inw., visscherij.
Dorohoi, stad in Rumenie, 12,701 inw.
Dorothea, naam van verschillende R.-K.
heiligen, wij noemen slechts : (1) beschermheilige van Pruisen, 1336/94 ; was met een
workman gehuwd, schonk deze 9 kinderen,
zonderde zich Coen in een cel van den dom te
Marienwerder at en deed daar eenige wonderen, waarna zij stierf. Thans bedevaartsoord ; verder (2) D. Maria, he•togin van Saksen-Weimar, stammoeder van het SaksenErnestische vorstenhuis, 1574/1617.
Dorow, (Wilhelm) Duitsch oudheidvorscher, 1790/1846.
Dorozsma, gem. in Hong., komitaat
Csongrad, 15,014 inw.
Dorp, (Arend), Ned. staatsman 1528/1600,
koos met het zwaard de zijde van den prins
van Oranje, vermeesterde eenig dorpen, doch
deze waren spoedig weder in de hander der
Spanjaarden. Hij deed den prins 1868 40,000
gulden voorschot en kreeg later 44 morgen
land daarvoor in plants.
Dorpat, staid, Russ. gouvernement Lijfland,
42,421 inw. ; aan de Embacli. Handel en industrie. 1224 door de Teutoonsche ridders ingenomen, sloot zich aan bij het Hanzeverbond, 1565 geheel verwoest, 1522 aan Polen,
weder opgebouwd, 1625 aan Zweden, 1704
voor goed aan Rusland.
Dorsch, (Gadus callarius) ecu grijze, bruingevlekte schelvischsoort of jonge kabeljauw,
visch (vleesch) wit, srnakelijk.
Dorsohen, de korrels van granen nit de

Dou
sloeg. Thans overal met machinerien. Deze
worden door groote landeigenaars wel in
eigendom gekocht, doch meestal kan men
zoo'n machine tegen een zeker bedrag huren.
Ook heeft men wel dat de gemeente er een
aanschaft, ten gerieve der bewoners.
Dorset, of Dorsetshire, graafschap in Z.Eng., 2538 KM 2 , 202,962 inw. ; heuvelachtig,
.andbouw, veeteelt, visscherij. Hoofdst. Dorchester.
Dorsetshire, zie Dorset.
Dortmund, grootste stad van Westfalen,
Pruisisch regeeringsdistrict Arnsberg,
142,733 inw. ; voorname ijzerindustrie, smelterijen, gieterijen, bruggen en spoorwegbouw
enz., bierbrouwerijen, steenkoolmijnen, haven, handel. Begin van het D.-er Eemskanaal, naar Emden, 1855/99 gebouwd. 899
wordt de stad reeds genoemd. 1399 opstand
der gilden tegen de aristocratic, 1808 door
Napoleon I aan den groothertog van Berg
afgestaan, 1815 aan Pruisen.
Dortmunder Eemskanaal, een kanaal van
Dortmund naar Emden, 1855/99 gebouwd,
271 KM. lang, ongev. 2 M. diep, hierdoor is
Dortmund met de Noordzee verbonden ; heeft
20 sluizen, ten deele Eems.
Dos, (Fr.) rug ; dos a dos, rug aan rug,
ruggelings.
Dosefeest, feest ter viering, van Mohammed's geboortedag, meest in Kairo gebruikelijk.
Dosis, (Gri.) hoeveelheid, gave, artsenijmaat.
Dosse, rechter-zijrivier van de Havel,
120 KM. lang, 17 KM. bevaarbaar, Brandenburg.
Dossi, (Dosso) It. schilder 1479/1542.
Dost Mohammed Khan, Emir van Afganistan, 1798/1863, uit het geslacht der Bariksai. Maakte zich 1823 meester van den
troon. Goed heerscher, inaar krijgszuchtig.
Moest zich 1839 aan de Eng. overgeven, werd
1842 weer in vrijheid gesteld en sloot 1865
een verdrag,, nam, gesteund door Eng., He•at, van de Perzen in, doch stierf twaalf da-

gen later.

Dostojewski, (Fedor Michailowitsj) Russ
novellist, 1821/81 ; werd als politieken banneling naar Siberie getransporteerd, doch door
Alexande• II begenadigd. Hierna was hij geheel veranderd, van een strijder voor de
emancipatie, werd hij vurig patriot.
Dou, (Gerard) Ned. genre- en portretschilder, geb. 17/4 1613 te Leiden, leerling van
Rembrandt ; hij schiep zich spoedig een eigen
riehting, en zijn beste werken waren die onDO 11 SUIT.. EN .
derwerpen, met schijnsel van kaars of kunstaren drukken of slaan, gebeurde vroeger uit- licht ; zijn „Avondschool" is hiervan het
sluitend met de hand, door middel van een meest beroeinde. Zijn werken worden thans
langen en een daaraan verbonden beweeg- zeer hoop; betaald en eigenaars van sehilderijbaren korten stok, waarmede men op de aren en-verzamelingen beroemen zich or op een
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stuk van hem te bezitten. Hij stierf in Febr.
Dove, zijrivier van de Trent, Eng.
1675 te Leiden.
(2) (Heinrich Wilhelm) Duitsch natuurkunDouai, vestingstad, Fr. dep. Nord, 33,649 dige, 1803/79.
inw.; haven, botanischen tuin, artillerieDover, stad aan het kanaal, Eng. graafschool.
schap Kent, 33,418 inw.; uitgebreide vestingDouaire, (Fr.) weduwgift, goederen door werken, waarvan nog deelen uit den tijd der
den echtgenoot aangewezen, waarvan de we- Rom., scheepvaart, handel, steenkool en
duwe het vruchtgebruik heeft. ijzermijnen, tevens badplaats.
Doualriere, (Fr.) weduwe, die het vrucht(2) stad in New-Hampshire, N.-Amerika,
gebruik heeft van eon Douaire, (ook) weduv, e 18,207 inw.
van aanzienlijke familie, van gegoeden huize.
(3) flooldstad van Delaware, N.-Amerika,
Douanen, (Fr.) tolbeambten, grenswach- 3329 inw.
ters, die het smokkelen moeten tegen gaan.
Dowie, (Jolla Alexander) apostel der geDouarnenez, stad, Fr. dep. Finistere, loofsgenezing, 1848/1907; in Australia ver12,865 inw.
-1;; de leer der genezing door gebed
Double, (Fr.) dubbel.
en door handoplegging. 1886 gaf hij zich in
Doubleeren, (Fr.) verdubbelen.
A nterika als de relnearnatie van den profeet
Doubs, linker-zijrivier van de Satme, 384
1S94 stichtte hij een apostolische
KM. fang, 69 bevaarbaar.
kerk in Zion-City, 1906 werd hij als hoofd
(2) Fransch dep. 5228 KM 2 , 298,438 inw. der kerk afgezet, schuldig aan tirannie en
land- en wijnbouw, veeteelt. Hoofdst. Besan- polygarnie.
con.
Dowlais, stad in Wales, Eng. graafschap
Doucot, (Charles Camille) Fr. blijspeldich- Glamorgan, 16,800 inw.
Down, 0.1ijk graafschap van de Iersche
ter, 1812/95 ; schreef vaudevilles en ,,lJn
prov. Ulster, 247 8 Kik1 2 . 289,335 inw. ; vruchtjeune Hornme".
Douceur, (Fr.) zoetheid, geschenk, drink- baar heuvelland. Hoofdst. Downpatrick. 3419
geld, foci.
inwoners.
Douche, (Fr.) sproei, stort- of gietbad.
Downpatrick, zie Down.
Douglas, een oude adellijke familie uit
Downs, (Eng.) duinen, krijtheuvelen.
Sehotland, wij noemen slechts : (1) James D.,
Dozy, (Francois) Ned. botanicus, 1807/56.
(2) (Reinhard Pieter Anna) Ned. orientagraaf van Morton, was onder Maria Stuart
lord-kanselier van Schotland (1563) ; werd na list en geschiedschrijver, 1820/83. Prof. te
den dood van deze, als deelnemer van den Leiden, schreef vele werken over de Arabiemoord van Darnley 1581 te Edinburg ont- ren. Zijn „Geschiedenis der Muzelinannen
hoofd. Deze familie speelde in de geheele van Spanje" Iveri ook andere talen uitgeEng. freschiedenis een groote rol.
geven.
(3) (Gualtherus Jacob) Ned. botanicus en
(2( (James) Eng. geneeskundige, 1675/1741.
(3) liaofdst. van het Eng. eiland Man, in aerator, gob. 1841, redacteur van eenige
tijdschriften. Stelde eenige lees- en leerboede Iersche zee, 19,515 inw. ; badplaats.
Douglasse, (Frederik Bailey) een Amerik. ken samen, teekende atlassen.
Dr., afkorting van Dokter of Doctor.
rede-naar en journalist, zoon van een negerin,
werd als slaaf geboren, 1817, in 1838 vluchtte
DraadbacteriOn, bacterien of splijtzwamhij en trad spoedig overal op als strijder men, die een langen wormachtigen norm hebtegen de slavernij Hij richtte een blad op en ben.
stierf na verscheidene werken gesclireven te
Draadvitieren, (Confervaeeeen), wieren, dib
zich tot draden vormen, zij behooren tot de
hebben, 1895.
Doumer, (Paul) liberaal Fransch staats- laagst bewerktuigde planten, vale soorten koman, geb. 1857, hoofdredacteur van „La men in zoet en zout water voor.
Tribune".
Draadvvormen, (Gordida) ook wel spoelworDour, stad, Belg. prov. Henegouwen, 11,616 men of Nebatoden, zijn rolrond, niet verdeeld
in ringen en levee meest parasitisch in een
inwoners.
of ander dierlijk lichaam of op vochtigen
Dourbie, zijrivier van de Tarn, Frankr.
Douwes, (Cornelis) beroemd Ned. wis- en grond; eenigen leggen eieren, anderen brensterrenkundige nit de 18e eeuw , was hoofd gen levende jongen voort.
Draaikolk, draaistroom, ontstaat door het
der zeevaartschool te Amsterdam, uitvinder
der streektafelen, die hoewel nu vervangen snelle stroomen van water naar een plaats,
door anderen, nog steeds de ondergrond van of aan de oppervlakte van water dat door
deze vormt. Zijn werk „Zeemanstafelen en eon kanaal recht naar beneden stroomt.
Draaiziekte, is een ziekte hoofdzakelijk
voorbeelden tot het vinden der breedte buiten
den middag" werd in verschillende talen om- voorkomend bij schapen, meest bij lammeren
van 5 a 8 maanden, wordt veroorzaakt door
gezet.
Pen lintworm. Deze plaatst zich in de herse(2) D.-Dekker (Eduard) zie Dekker.
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nen, waardoor duizeligheid en het ronddraai- eerste die door pijpen of buizen landen tot
en ontstaat, is meest ongeneeslijk.
op tamelijke diepte droog legde.
Draak, fabelachtig monster, wordt meest
Draineeren, het door buizen en greppels
voorgesteld als een vliegende slang, soma droog leggen van bouw- en akkerlanden, zie
vuurspuwend. Heeft schijnbaar nooit bestaan. Drainage
(2) sterrenbeeld aan den Noordelijken heDraineering, zie Drainage.
mel tusschen Groote- en Kleine beer, heeft
Draisine, (Fr.) een twee of meerwielig verongev. 80 sterren.
voermiddel, hetwelk door de voeten, die men
(3) (orde van den) een Chineesche orde, op den grond plaatste, steeds verder werd gedubbelen draak, door Keizer Ki-tsjang 7/2
1882 gesticht, heeft 5 klassen, 14 graden.
Drabbe, (L. H. A.) Ned. realistische schrijver, schreef o. a. ,,Levenslol", „Het dappere
Holl. leger".
Drac, rivier in Z.-O.lijk Fr., links van de
Isere.
Drachenfels, zie Zevengebergte.
Drachmann, (Holger Hendrick Herholdt)
Deensch dichter en schrijver, geb. 1846.
Drachme, Gri. zilvermunt, ongev. een
franc.
(2) een oud apothekersgewichtje, 3,845
gram.
Brack, (Auguste Poitevin, pseud. Maurice)
Fransch literator en journalist, 1834/97.
DRAISINE.
Draco, een der eerste en strengste wetgevers der Athenen, werd ongev. 724 voor
Chr. tot Archont benoemd. Zijn wetten waren duwd ; uitgevonden door Fortmann von
zoo streng dat men zegt dat ze met bloed Drais, 1785/1851. Hieruit is de fiets ontgeschreven zijn. Deze wetten bleven echter staan.
slechts 30 jaren bestaan:
Drake, (Francis) Eng. zeevaarder, 1540/96,
Draconisch, volgens Draco (zie aid.) streng, maakte 77/80 een reis om de wereld, volgens
overdreve a streng.
velen bracht hij het eerst den aardappel naar
Draga Lugewitza, weduwe Maschin, geb. Europa.
1867 ; huwde 1900 met koning Alexander I
(Kathlanbabergen) geDrakengebergte,
en werd met dezen vermoord (zie Alexander). bergte in Z.-Afrika, 0.1ijk Kaapkolonie.
Drage, rechter-zijrivier van de Netze, Prui(Gri.) handeling, gebeurtents,
Drama,
sen, 165 KM. lang, 37 KM. bevaarbaar.
naam voor een treurspel, geschiedenis die op
Dragomanow, (Michael) Russisch sociaal- levende manier wordt voorgesteld.
revolutionaire schrijver, 1841/95. Prof. te
Dramaticus, (Gri.) een kenner of schrijver
Kiew.
van drama's, inzonderheid treurspelen.
Dragomirow, (Michael Iwanowitsch) Russ.
tooneelkunst, de kennis of
Dramatiek,
generaal en schrijver, 1830/1905 ; werd 1877 wetenschap van drama's, de kunst om toezwaar gewond, 1898 gouverneur van Kiew. standen op 't tooneel te brengen, die schijnen
Dragonder, een soldaat te paard, die tevens werkelijk te gebeuren of te bestaan in het
afgericht is om te voet te strijden, lichte dagelijksch leven.
ruiterij.
Dramatisch, gelijkend op een drama, tooDragonnad3, dwang uitvoering, door mili- neelachtig, bewogen, indrukmakend, ongetairen.
loovelijk.
Drainage, (Fr.) drooglegging van landen
Dramaturg, (Gri.) kennel. en beoordeelaar
van tooneelstukken.
Dramaturgie, (Gri.)

de leer, de kennis, de
theorie der dramatische poezie, alles wat tot
de tooneelspeelkunst behoort.
Dramma per musica, (It.) opera.
Drammen, haven en handelsstad in Noorwegen, aan het Dramsfjord, 23,153 inw.
Oran, rechter-zijrivier van de Drau, Stier:DRAINAGE.
naarken.
Drama, rivier in Frankr., mondt in het
of landerijen door onderaardsche buizen of weer van Geneve, 44 K.M. lang.
(2) rivier in Zwitsl., links van de :Rhone,
kunstige kartalen. Chassaignac was een der
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Draperie, (Fr.) versiering door vrijhangen- ijsel, oppervl. 2663 K.M 2 . Bestaat hoofdzade, geplooid hangende stoffen.
kelijk uit hooge sand-, heide- en veengronDrastisch, (Gri.) sterk, krachtig werkend, den, wordt voor de helft niet bebouwd. Rivieheftig, ingrijpend, in 't oog loopend.
ren ontbreken, er zijn echter verscheidene
Drau of Drave, rechter-zijrivier van den beken, meren en plassen en eenige kanalen.
Donau, komt uit Tirol, 749 K.M. lang, 610 Wij noemen : Meppelerdiep, Mussel-Aa,
K.M. bevaarbaar, 152 K.M. met stoomsche- Zuidlaardermeer, Zwartemeer, Esmeer, D.'
pen.
sche hoofdvaart, N.-Willemskanaal, OranjeDravida's of Drawidas, de oorspronkelijke kanaal enz. Hoofdbedrijven zijn landhouw,
bewoners van Indic, hiervan verschillende veeteelt (schapen) en eenige industrie, doch
stammen, alle met donkere huidskleur. Vol- hoofdzaak zijn de veenderijen. Tot de bijzongens Mantegazza, bestaan er geen Dravidi- derheden behooren de Hunnebedden, waarsche stammen meer, heeft men slechts de van 54 in het land verspreid liggen ; dat bij
taal nog.
Tinaarlo schijnt het best bewaard gebleven,
Dravidische talen ; talen door de inboorlin- terwijl dat van Borger de grootste steenen
gen van Dekan gesproken, heeft 5 groepen heeft. D. is de minst bewoonde prov. van
door ongev. 32 a 34 mill. menschen gespro- Ned., (1909) 172,892 inw., waarvan 95 %
ken, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Protestant. D. werd blijkens de Hunnebedde oorspronkelijke Indiers.
den reeds vroeg bewoond. In een brief van
Drawing room,
(Eng.)
ontvangkamer, Anscarius (830) wordt het als Threant gesalon.
noemd. 1024 kwam een gedeelte aan den bisDrebbel, (Cornelis van) Ned. werktuigkun- schop van Utrecht, welke het besturen lief
dige, 1572/1634 ; aan hem worden verschil- door een slotvoogd of stadhouder. Deze
lende uitvindingen toegeschreven.
trachtten zich verschillende keeren onafhanDrecht, rivier in Z.-Holland, stroomt in kelijk to niaken, wat tot eenige oorlogen
den Amstel.
leidde. 1538 kwam D. aan Gelderland, daarDrechteriand, oudtijds naam voor het na, aan Bourgondisch. Ned., later can de
schiereiland van N.-Holland van of Enkhui- Bataafsche Republiek, 1795 ; 1813 werd het
zen tot Hoorn, bewoond door de Drechter- een prov. van Nederland, met hoof dst.
Friezen.
Assen.
Drechter-Friezen, de bewoners van den
Drentsche hoofdvaart, kanaal in Drente,
Z.O.'lijken hock van N.-Holl., toen W.-Fries- loopt van Assen tot Meppel, (ook wel) Smilland ; deze deden 1155 een inval in Kenne- dervaart.
merland, doch werden met zware verliezen
Dresden, hoof d- en residentiestad van het
teruggeslagen, 1285 geheel onderworpen.
koninkrijk Saksen, (1907) 530,000 inw. ; een
Dreg, (Eng.) een klein anker met vier ar- der schoonste steden van Duitschland, gelegen aan beide oevers van de Elbe, voorzien
van alle grootsteedsche inrichtingen, veel
monumenten, prachtige oude kerken, beroemde schilderijen-verzameling, veel industrie. Daarbij een schoone omgeving. 1206
wordt het eerst D. genoemd, 1485 residentie
der Albertinische linie, 25/12 1745 vrede met
Silesie, 26-27/8 1813 overwinning van Napoleon over de verbondenen, 3-9/5 1849 hevige
straatgevechten, 1866 door Pruisen beset,
in den Pruis.-Oostenr. oorlog.
Dresdener heide, een 9 K.M. 2 groot yolkspark, N.'lijk van Dresden, door minister
Von Thriimmel gesticht, door de Preisznitz
DIIEG-.
doorstroomd.
Dressuur, (Fr.) africhting, drilling van
men, tot het uit water halen van voorwer- dieren.
Dresseeren, (Fr.) africhten, oefenen, lets
pen, (meest) drenkelingen.
Drehmanns, (Josephus Hubertus) R.-Kath. leeren aan dieren
Dressing room, (Eng.) kleedkamer.
geestelijke, geb. 1843 ; sedert 1900 bisschop
Dreumel, gem. in Geld., bij Tiel, 2350 inw.
van Roermond.
Drewens, rechter-zijrivier van de WeichDreischor, gem. in Zeeland, bij Zierikzee,
sel, Pruisen.
1252 inw.
Dreyfus, (Alfred) Fransch officier, geb.
Drempt, dorp, gem. Hummelo, Geld.
Drente, voorheen Drenthe, een Ned. prov., 1859, stamt uit Joodsche ouders, werd Dec.
grenst aan Pruisen, Gron., Friesl. en. Over- 1894, beschuldigd van landverraad, naar
-
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Cayenne (Duivelseiland) gedeporteerd. Zijn
vrienden en vooral Zola en senator ScheurerKestner, zetten echter een agitatie op touw,
waardoor men eindelijk, hoewel met grooten
tegen.stand, herziening van het vonnis verkreeg ; 1899 werd hij teruggeroepen, nogmaals veroordeeld, doch begenadigd ; 12/7
1906 geheel vrijgesproken en weer in 't Fransche leger opgenomen. Hij schreef „Vijf jaar
van mijn leven" (ook in 't Ned.). De D.zaak was iangzamerhand over de geheele
wereld bekend en ieder was overtuigd van
zijn onschuld, doch in Frankrijk in hoogere
militaire kringen bestaan nog twee partijen,
waarvan de eene nog steeds volhoudt dat D.
schuldig is. Verschillende personen zijn bij
doze zaak gevlucht, eenigen hebben zich
doodgeschoten.
Driebergen, gem. in Utrecht, bij de stad
Utrecht, vele buitenverblijven, 4113 inw. ;
station Zeist-D.
Orieeenheid, (Dri.evuldigheid) (Lat. Trinitas). In de Christelijke kerkleer, de drie goddelijke personen vereenigd in het wezen
Gods. Dit leerstuk heeft veel tegenstand ondervonden, daar men het er niet over eens
kon worden hoe het mogelijk was en of het
wel waar was. Tot de tweede eeuw vv- ist men
niets van een drievuldigheid. God was de
hoogste macht en de alleenheerscher en Jesus
was een mensch, gezegend met een goddelijken geest ; hij kwam de menschheid verlossen en werd beschouwd als het beeld van
menschelijke reinheid en ieder kon die reinheld en goddelijkheid bereiken. Ook de apostel Paulus spreekt nergens over die drieeenheid. In 't begin der tweede eeuw ontleende men aan de Joodsch-Alexandrijnsche
wijsbegeerte „de logos" of de gocidelijke
redo. Op de Synod° to Constantinopel, 381,
werd de drievuldigheid : vader, soon en heilige geest, 1.kls kerkelijk leerstuk aangenomen. Daar men echter nog veel togenstand
ondervond, beriep men zich op het kerkelijk
gezag. Teder rnoest het gelooven, dear het
to hoog, to schoon, to verheven was oin het
to begrijpen. Bij de hervorming in de 16e
eenw, nam men deze leerstelling geheel over
en word ieder, die zijn twijfel uitsprak als
ketter gostraft (sic Servetus). Zelfs was elke
poging om het to verklaren eon strafbear
feit. Vele verwierpen echter doze leerstelling
els stri,idig met den Bijbel en het oude geloof ; doze vormtien den een nienwe secte,
waarcloor steeds weer nieuwere ontstonden.
Het feest der drievuldigheid, waarschijnlijk
ontstaan in de Oostersche kerk, word 1179
door pens Alexander III afgekeurd, 1260 to
Arles wecler ingevoerd en 1334 door pans
Johannes XXII kerkelijk voorgeschreven.
Oriehuis, dorp, gem. Velsen, N.-Holl.
Driehuizen, dorp, gem. Schermer, N.-Holl.

Dr.

priekoningen, het feest ter eere der drie
wijzen nit het Oosten of de 3 Magiers, die
volgens Matthaeus bij het zien der ster van.
Bethlehem daarheen trokken om het pas geboron kind Jesus te begroeten als den kofling der Joden. Van hen zijn drie, soorten
van namen bekend, volgens zeggen rust hun
gebeente in den Dom to Keulen ; het feest
valt op 6 Jan.
Driel, gem. in Geld., bij Tiel, 3455 inw.
(2) dorp, gem. Heteren, Geld.
Drientanschap, een regeeringsvorm van 3
personen, b.v. volgens de geschiedenis in het
oude Rome.
Driessche, (Emmanuel van) Vlaamsch
schrijver, 1824/97.
Drievuldigheid, zie drieeenheid.
Driewegen, gem. in Z.-Beveland, Zeeland,
bij Middelburg, 650 inw.
Driezum, dorp, gem. Dantumadeel, Friesl.
Drift, het overgeven aan teugellooze hartstocht, voortvarendheid, het mee baton slepen
van een ooge.ablik van bandeloosheid. Volgens velen een korte krankzinnigheid. Driften noemt men elke stoffelijke aan.drang one
het leven te rekken, om het lichaam te onderhoude -n on good to doen.
Driftstroornen, stroomen van het bovenste
water, ve7...5orzaakt door wind, terwijl de
onderste leag een andere zijde nitstroomt.
Drijfstang, de stang in een stoommachin.e,
die dadelijk aan de krukas verbonden is, dus
eigenlijk de machine drijft. Peso is verbonden aan een zuigerstang en doze aan den zuiger ; or zija echter ook machines waarbij de
drijfstang dadelijk aan den zuiger verbonden
is, doch ook waaraan een drijfstang ontbreekt on de zuigerstang tevens drijfstang is.
Orkivend d0k, zie dok.
Orimmelen, dorp, gem. Made, N.-Bray.
rivier ii7. Europeesch Turkije, AlOrin,
banie.
Drina, rechter-zijrivier van de San, op de
grens van 13osnie on Servie, 267 K.M.. lang.
Dritta. mano, (It.) rechterhand.
Driva, rivier in Noorwegen.
Droes, en vooral kwade droes, is een. seer
besmettelijke en meest onder paarden, ezels
en muildieren voorkomende ziekte. Het openbaart zich incest door het uitvloeien van.
kwaEik riekende stoffen uit de neusgaten
der ciieren, doch ook wel nit de huid ; doze
stof is wanneer het in 't blood der menschen
komt, ook besmettelijk. De beste geneeswijze is eon luchtige stab, veel zuiver
droog stroo, goede voeding en zuiver water.
Eigeria.,ars van dieren welkc de droes hebben,
zijn in ons land verplicht dit aan to geven.

Drogbeeld, schijnbeeld.
Droge batterij, een batterij sameng,esteld
nit

thermo-electriscbe elementen , waarbij
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men alleen gebruik heeft gemaakt van meta- Schaarbeek. Schreef onder pseud. „Jan Ferlen, zonder eenige vloeistof.
guut".
Droge destillatie, zie destillatie.
Drogeham, dorp, gem. Achtkarspel, Friesl.
Drogerijen, ru we, onbewerkte medicijnen.
Drogheda, zeestad, Iersch graaf Schap Leicester, 12,765 inw. ; handel en textielindustrie.
Drogreden, schijnrede, een rede waarin
men een beeld ophangt, hetwelk den schijn
heeft waar te zijn, terwijl men toch weet dat
het niet waar is.
Drogist, handelaar in drogerijen.
Drohobycz, stad in. Galicia, 19,432 inw.
Droit, (Fr.) recht ; main droite (afgek.
.1. A. VAN DIZOOGLNBROECK.
in. a.) rechterhand.
Orole, (Fr.) snook, selaelm, spotvogel.
Dreme, linker-zijrivier van de Rhone, doorgroom, (Somnium) een werkzaamheid van
stroomt het Fr. dep. met dien naam, 6522 den geest, der gedachten gedurende den
K.M. 2 , 297,270 inw.; ijzer, koper, zwavel, sloop, de droom ha.ngt nauw samen met bet
graniet, albast, groan, hoist, vee. Hoofdst. geestesleven van den droomer, doch dear de
Valence.
wil zeer weinig is, zijn de beelden van den
drown zeer onsamenhangend ; hoe minder vast
de sloop echter is, hoe duidelijker de beelden
zijn en hoe beter de droomer zieh doze na
ziin ontwaken we tent te herinneren.
Eenige geleerden verklaren, dat de geest, de
hersenen, steeds werken, maai dat de
mensch zieh de voorstellingen gedurende den
Aaap niet herinne•t. Is de sloop echter onrustig, b.v. door lownai, door knelling van
een liehoomsdeel, door ziekte, door een voile
maag enz., dan -Lreedt eon gedeeitelijk herinneringsvermogen op. Eon volkornen verklaring van droomen. heeft men tot nog toe niet
kunnen vinden. Droomen komt ook bij dieren voor. Bijgeloovige menschen heehten aan
1)110ME1)ARIS..
droomen een bijzondere beteekenis.
Drop, (Succus liquiritae) een artsenij, verkregen door .?,,fkoking van zoethout, wordt
hoo'fdzakelijk bereid in Calabria, Sicilia,
Drornedaris, 6421Tultige kameel.
Drongelen, of Hangoort, Gansooien en Doe- Frankrijk, Spanje en Griekenland en komt
veren, gem in N.-Brab., 391 inw., bij 's-Her- a's pijpen in den handel.
Dropacisme, (Gri.) het uitrukken der haren
togenbosch.
door middel van een pekpleister.
Dronkaards manzin, Delirium tremens.
Droschke, in. Duitschl. en Rusl. eon huurrankenschap, de toestand van bedwelming van alcoholisehe dranken, wordt ver- rijtuig.
Drost, was voorheen een titel voor verschiloorzaakt door ophooping van bloed in de hersenen ; dit oefent een druk nit , welke alle lende personen, meest voor hofbeambten,
teekenen van dronkenschap veroorzaakt. tafeldieners , later worden ook drosten geVeel dronkensehap leidt tot delirium tremens noemd belast met de rechtspraak. Ook personen die belast zijn met het beheer en onerr heeft ook beroerten ten gevolge.
derhoud van forten en sterkten.
Droste, zie Dodo.
Droste, (Coenraad)' Ned. officier en dichDrontheim, (Throndhjem) stift in Noorwegen, 51,071 K.M. 2 , 354,952 inw. Hoofdst. met ter, leverde ender andere een berijmde vertadien naam, aan het D.-fjord, 38,180 jaw.; ling van Homerus, 1642/1734.
Drot, zijrivier van de Garonne, Frankr.
zeer oude dom, vestingwerken, handel in
Drouet, (Jean Baptiste) Fr. politicus,
landsprod., visscherij. In de nabijheid de wa1763/1824 ; postmeester te St. Menehould,
terval Lerfos.
wist den vlucht van Lodewijk XVI, 21/7
Droogdok, zie dok.
(Jan A. van) Vlaamsch 1791, te voorkomen.
Droogenbroeck,
Drouet d'Erlon, (Jean Baptist, graaf) Fr.
dichter en schrijver, 1835/1902 ; prof. te
-
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maarschalk, 1765/1844 ; liep Maart 1815 phantastisch schoon natuurtafreel en eenige
weder naar Napoleon over, streed bij Quatre- grotten hebben een beroemdheid gekregen.
Bras, werd 1815/25 daarvoor als landverra- Men vindt deze veel in den Harz, Frankider verbannen ; '34 gouverneur van Algerie, schen Jura en Oostenrijk en ook o. a. in
'43 maarschalk. Westfalen.
Drouyn de Lhuys, (Edouard) Fransch
staatsman. en diplomaat, 1805/81 ; steunde de
wereldlijke macht van den paus.
Droylsden, stad, Eng. graafschap Lancaster, 12,800 inw.
Droysen, (Johann Gustav) Duitsch geleerde, geschiedschrijver en politicus, 1808/
84; was op verschillende plaatsen prof.
(2) (Gustav) Duitsch geschiedschrijver,
zoon van den vorige, geb. 1838, sedert '72
prof. te Halle.
Dm, (Edouard) Fransch literator, geb.
1855.
(2) (Pierre Jacquet) Zwits. uurwerkma,ker, 1721/90 ; maakte een schrijf-automaat.
DRUIPSTEEN (TROT.
(3) (Henri Louis Jacquet) Zwits. werktuigkundige, 1752/95, zoon van den vorige ;
Druivensuiker, dextrose, glucose, honingstelde verseheidene muziek-automaten sa- striker, een in planten en vruchten en vooral
men.
zoete vruchten veel voorkomende stof.
(4) (Francois Xaxier Joseph) Fransch me- vormt
zich ook in het dierlijk organisms en
real phil., 1773/1850.
ka,n ook langs scheikundige wegen., door in-0) (A.ntoine Gustav) Fr. schrijver, 1832/ werkin.g van verdunde zuren op verschillen95, schreef over het Parijssche zedenleven. de stoffen verkregen worden. Zie cellulose
Drucker, (Hendrik Lodewijk) Ned. jurist en dextrine. Het gehalte van druiven is
en politicus, geb. 1857 ; was prof. te Leiden, 15 %.
lid van de Tweede Kamer.
Druivenzuur parawijnzuur, een zuur dat
Drude, (Karl Georg Oskar) Duitsch bota- ontstaat door verwarming van wijnzuur met
nicus, geb. 1852 •; prof. en directeur van den zwavelzuur of bij oxydeerende behandeling
plantentuin to Dresden. van riot- of melksuiker gom
, dextrine
,
of
Druden, in het oude Germa,ansche yolks- cellulose.
geloof, eerst goede, later booze geesten, hekDrukkunst, zie boekdrukkunst.
Drukpersvrejheid, cell der vrijheden, die
`'en '
Druffel, (August von) Duitsch geschied- slechts in weinige landen bestaat, o. a. in
schrijver, 1841/91, prof. te Munchen.
Ned. In art. 8 van de Ned. grondwet staat:
Druiden, bij de Kelti.sche volkeren, in Gal- „Niemand heeft voorafgaand verlof noodig
lie en Britannia, de priesters, die na of naast oin door de drukpers gedachten of gevoelens
den adel regeerden. Hun leer was geheimzinopenbaren". De Ned. is vrij apes to laten
nig en mocht niet geschreven worden. Zip drukken en uit te geven, doch daarna is hij
offerden nog menschen, iivaren tevens heel- daarvoor aansprakelijk. In andere landen,
kundigen, rechters en sterrenkundigen ; bij de o. a. in Duitschland, moet het gedru.kte eerst
heerschappij der Rom. ging hun inyloed ver- gelezen worden door den staat (zie Censuur)
loren, doch hun leer bleef nog lang bestaan. en mag na goedkeuring uitgegeven worden.
Druifluis, een bladluissoort, die meest op Drumont, (Edouard Adolph) Fr. politicus
de wijnstokken leeft en hieraan groote scha. en schrijver, geb. 1.844; richtte het blad
de aanrieht• ,,Libre Parole" op.
83ruiper, 0-onorrhoe.
Drumpt, dorp, gem. Wadenooien, Geld.
Druipsteen, kolensteen, stalaktiet, een
Drunen, gem. in N.-Brab., bi.j 's-Hertoge -n,

jong gevormde dell stof, bestaat hoofd- bosch, 2978 inw.
Drupa, (Lat.) steenvrucht
zakelijk nit kalkspaat of aragoniet ; bedekt
Drupacelien, (Let.) steenvruchtplanten.
de wanden en deli bodeni van onderaardsche
Drusen, of Droezen, een yolk nit bet Z.'lijk
holen of holten, on.tstaat dikwijls door af-

druipend water, dat opgel.oste koolzure kalk deal van Libanon, Syria, on.gey. 83,000 zielen ;
bevat. Hierdoor vormt het aan zolderingen zijn met verschillende volkeren vermengd,
van holen of grotten naar beneden spits af- hebben eigen godsdienst.
Drusus, (1) (Marcus Livius), 122 v. Chr.
loopende zuilen en op den bodem met do
spits ornhoog staande ; hiervan heeft het dart met Gajus Gracchns volkstribuun. (2) (Marook den n.aam. Zulke grotten leveren een. ens Livius), zoon van den vorige, 91 v. Chr.
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volkstribuun, werd omgebracht (90 v. Chr.). inw.; een regelmatig gebouwde stad met mos(3) (Nero Claudius) zoon van Nero, geb. 38 keeen en tempels. Paleis van den Radja.
v. Chr., drong 12/9 v. Chr. overwinnend tot
aan de Elbe door, sloot een verdrag met de
Batavieren en Friezen ; voer door de Drususgracht.
Drususgracht, een kanaal dat den Rijn,
dicht bij Westervoort, met don Ouden IJsel bij
Doesburg verbond, werd door Drusus (ongev.
10 v. Chr.) gegraven.
Earthen, gem. in Geld., bij Tiel, 4957 inw.
Dryade, in de Gri. mythologic, boom- of
if Oil dnind
Dryden, (John) Eng. dichter, 1631/1700,
sphroef drama's en satiren.

Dsjaisalmir, vasalstaat in Eng.-Indio,
41,539 K.M. 2 , 73,436 inw.; dorre, onvruchtbare vlakte, meest zand.
Dsjamna, (Eng. Jumna) rechter zijrivier
van den Ganges, 1450 K.M. lang.
Dsjalandar, stad in Eng.-Indie, prov.
Punjab, 67,735 inw. ; veel handel.
Dsjami,
Mewlana (Abdur-Rahman-Ibn
ach.med) beroemde Perzische dichter, 1414/92,
zijn liederen werden. 1855 in 't Duitsch uitgegeven.
Dsjamoe, stad in Kasjmir, Eng.-OostIndie, 41,820 inw. ; winterverblijf van den
Radja.
Dsjansa, stad in Eng.-Tndie, vasalstaat
C-walior, 53,779 inw.
Dsjanga, bergtop in Centr. Kaukasus, 5050
M. Moog.
Dsjarkent, stad in Russ. Centr.-Azie, gouvernement Turkestan, 16,400 in.w.
Dsjat, een volksstani in Oost-Indie, hoofdzakelijk in Pandsjab en Radsjpoetana.
lasjaunpoer, (Eng. Jaunpore) stad in Eng.Indische N.W.'lijke prov., 42,845 inw.
Dsjedda, zie Dsjidcla.
1,WYOBAL XNOPS CAMPHO R
Dsjelal ed din Rumi, (Mewlana) beroemd
Perzisch dichter, 1207/73, grootste rnystische
Dryobalanops Camphora,
kamferboom, Oostersche dichter, schreef o. „Divan"
en „Mesnewi" ; zijn werken zijn in 't Eng.
'evert do Borneo- en Sumatra-kamfer.
D. S., afkorting van Dal Segno (It.), van on gedeeltelijk in 't Duitsch uitgegeven.
Dsjelam, zijrivier van de Satletsj (zijrivier
Al het teeken.
van den Indus) in Pandsjab.
!Os., afkorting van Dominus. (Domino).
Dsjelandhar, zie Dsjalandhar.
Osiggetal, halfezel, °eenhoevig zoogdier in
Dsjerba, stad aan de kust van Tunesie,
Mongolie. Is zeer schuw.
Dsjabalpoer, *) (Eng. Jabelpore), stad 40,000 inw. ; veel dadels-uitvoer.
Dsjesdir, (Turksch, eiland) Turksch vilajet,
Eng.-Indie, Centr.-prov., 90,316 inw.; handeel van W.-Klein-Azie, met eenige eilanden
del, weverijen.
Dsjadspoer, (Jajpore) stad in Bengalen, in de Egeische Zee, 7108 K.M. 2 , 325,900 inw.
Hoofdst. Rhodos.
Eng.-Indio, 12.000 inw.
Dsjewad Pasja, (Ahmed) Turksch generaal
Dsjafna, (Jafna) Eng. eiland, N.'lijk van
Ceylon, 3194 K.M. 2 , 245,983 inw. Hoofdstad en staatsnaan, 1830/1900, onderdrukte 1.889
den opstand op Kreta, werd daar gouverDsjafnapatnam.
esjafnapatnam, hoofdst. van Dsjafna, neur ,1891 grootvizier.
Dsjhiend, Eng.-Indische vasalstaat
in
43,092 inw. ; haven, handel.
Dsjagannath, (Eng. Juggurnaut) stad aan Pandsjab, 3191 K.M. 2 , 249,862 inw.
havenstad,
Dsjiboeti,
Fr.
Somaliland
do 0.-kust van Voor-Indie, 28,794 inw. ; hei(Obok) aan de Roode Zee, 10,000 inw., met
lige stad der Hindoes.
Dsjagga, (Eng. Jagga) landstreek in spoorweg verbonden met Addis Harrar.
Dsjedda, (Dsjedda) Arabische handelsstad,
Duitsch-Oost-Afrika. Hoofdst. Modsji.
een Boeddhistische secte, thans Turksch vilajet Hedsjas, aan de Roode Zee,
Dsjaina,
over geheel het wasteland van Indie ver- 22,000 inw. ; voor de muren der stad ligt het
door de Mohammedanen zeer vereerd graf
spreid, de aanhangers leven vegetarisch.
Dsjaipoer, (Eng. Jaipore) vorstendom in van Eva. Haven voor Mekkagangers ; uitvoer
Radsjpoetana, Eng. protectoraat, Oost-Indie, van huiden, dadels, gom.
Dsjigatai, zie Dsiggatai.
(voorheen Amber) 37,462 K.M. 2 , 2,832,276
Dsjilolo, (Halmahera) grootste der Molukinw., met hoofdst. met dien naam, 160,167
ken-eilanden, 17,998 K.M. 2 , 120,000 inw.
Voor woorden met Dsj.... zie men ook Behoort gedeeltelijk onder Ternate en gedeelDj.,.., Ts...., Tsj.... en Ch.... (Eng.), Z.... telijk aan Tidore ; woudrijk gebergte, vulka.

-

(D-nitsch) en J.... (Fr.). nen. Landbouw, visscherij, jacht ; prod.:
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rijst, kokosnoten, parelmoer, houtsoorten. van. Dubhlinn (zwart water), een reeks
Hoofdstad Ternate.
Noorsche en Deensche koningen hielden hier
Dsjingis Khan, zie Tsjingis.
hun residentie. 1169 kwam D. in handen van
Dsjirdsjeh, zie Girgeh.
Eng., waarin het tot nog toe gebleven is.
Dsjisak, stad, Russisch prov. Samarkand,
Dubloen, Sp. en It. gouden munt, ongev.
Centr.-Azie, 21,800 inw.
f 12.50. In Centr.- en een deel van Z.-AmeDsjodpoer, of Mirwar, hoofdst. van de rika f 40.
Eng.-Indische vasalstaat Mirwar, een der
Dubno, stad, Russ. gouvernement VolhyRadsjpoetstaten, 60,437 inw. Hindoe-tempel. the, 13,785 inw.
Dsjoedi,
gebergte in Koerdistan, KleinDuboc, (Charles Edouard) Duitsch schrijAzie, 4000 M.
ver, pseud. Robert Waldmiiller, geb. 1822.
Dsjoeb, rivier in 0.-Afrika, stroomt naar
(2) (Julius), Duitsch schrijver, broeder van
den Indischen Oceaan, grens tusschen Eng. den vorige, 1829/1903 ; pseud. Jul. Lang.
en It.-Afrika.
Dubois (Marie Eugene Thomas), Ned. geDsjongarije, Chineesch landschap in neeskundige, geb. 1858 ; deed allerlei onderCentr-Azie, 383,300 K.M. 2 , 600,000 inw. ; zoekingen op Java en Sumatra. Vond op
bewoond door een Mongoolschen stam, Dsjon- Java een mensch- of aapachtig zoogdier, door
garen genaamd. 1881 kwam ongev. 11,288 hem Pithecantropus erectus genoemd en beK.M. 2 aan Rusland. schouwd en beschreven als een overgangsDualine, een springstof, bestaat uit 80 % vorm van den anthropomorphe aap en den
nitroglycerine en 20 % nitrocellulose.
mensch.
Dualisme, (Lat.) is een phil., een stelling
(2) (Francois Clement Theodore), Fr. comdie, in tegenstelling met het monisme, 2 prin- ponist, geb. 1837 ; prof. to Parijs.
cipen, twee grondslagen kept, twee tegenover
(3) (Louis), Belg. schilder, 1830/80.
elkander staande beginselen, b. v. geest en
(4) (Leon), Belg. componist, geb. 1849.
stof, goed en kwaad. Deze stellingen zijn dan
DU Bois Reymond, zie Bois Reymond.
altijd met elkander in strijd en staan meest
Dubossary,
stad, Russ. gouvernement
als god tegenover duivel.
Cherson, linkeroever van den Dnjestr, 13,276
Dualist, (Lat.) aanhanger, verdediger van inw.
het dualisme.
Dubowka, stad, Russ. gouvernement SaraDualla,
negerstam in Kameroen, ongev. tow, rechts van den Wolga, 16,853 inw.
30.000 zielen.
Dubreka, rivier in W.-Afrika, Fr. SeneDubbe, rivier op 't eiland van Dordrecht. gambie.
Dubbeldam, gem. in Z.-Holland, bij DorDubs, (Jacob) Zwits. staatsman, 1822/79 ;
drecht, 3579 inw.
1864/72 bondspresident.
Dubbelster,
een vaste ster waar dicht
Dubuque, stad, Iowa, N.-Amerika, 36,297
naast zich nog een vertoont, staat echter dik- inw. ; groothandel, industrie.
wijls veel voor of achter deze, doch beiden
Duo, (Fr.) hertog.
vertoonen zich aan ons oog als een.
Duca, (It.) hertog.
Dubbelzien, zie Diplopie.
Ducamp, (Maxine) Fr. schrijver, 1822/94.
Dubbelzinnig(heid), een uitdrukking of geDucattelo,
Egyptisch 4 piasterstuk, 10
zegde, ook een stelling, die vatbaar is voor para.
twee of meer uitleggingen, waarvan men de
Ducato, een zilvermuntstuk in. It., Dalmabeteekenis niet dadelijk weet.
tie, Spanje, alle ongev. f 2.50.
Dubios, (Lat.) twijfel, onzekerheid.
Ducaton, een zilver-muntstuk van de OosDubieus, twijfelachtig, onzeker.
tenrijksche Nederlanden, ook van Holl., was
Dubio, twijfel, tweestrijd, onzekerheid.
ongev. f 3.30.
Dublin, graafschap in Ierland, prov. LeinDuccio di Buoninsegna, It. schilder, hoofd
ster, 918 K.M. 2 , 447,800 inw. ; weinig berg- der school van Siena, 1285/1311.
achtig. Land-, tuin- en eenige mijnbouw,
Duo d' Albe, zie Dukdalf.
Duchatellier, (Armand Ree), Fr. schrijver,
visscherij, veeteelt en industrie.
(2) Hoofdstad van Ierland en het graaf- 1797/1885.
schap met dien imam, 373,179 inw. D. is een
Duni* (Fr.) hertogdom.
der schoonste steden van Ierland, gelegen
Duchemin, (Emil Marin) Fr. geleerde, geb.
aan een schiiderachtige baai, voorzien van 1833, deed verschillende uitvindingen op 't
kanalen, pleinen en parker' en omgeven gebied der electro-techniek.
Duchene, (George) Fr. journalist, 1824/76 ;
door een prachtige laan. Vele schoone gebouwen, waaronder het paleis van den ondei- red. van „Le Peuple".
koning. Een kathedraal „St. Patrick" werd
Duchenne, (Guillaume Benjamin), Fr. gereeds 890 vermeld. Verder haven en dokken, neeskundige, 1806/75, grondlegger der elecmachinebouw en scheepvaart. D. werd 851 tro-therapie.
door de Denen veroverd en kreeg den naam
Duchesne, (Andre) Fransch geschiedschrij-

-
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ver, 1584/1610, wijdde zijn geheele leven aan
(Jean Marie Leon) Fr. entomoDufour,
nasporingen op historisch gebied.
loog, 1782/1865.
(2)
(Jacques Charles Rene Achille), Pr.
Dugong, doejong, zeewijf (Halicore Dugeneraal, geb. 1837.
gong), geslacht van zoogdieren, fam. der zee(3) (Louis Marie Olivier), Fr. Kath. theo- koeien, wordt van 3 tot 5 M. lang. Plompen
loog, geb. 1843 prof. te Parijs ; schreef over vischvorm, slecht behaarde huid, vinpooten,
de kerkgeschiedenis.
voedt zich met zeeplanten, komt in den IndiDuchesse, (Fr.) hertogin.
schen Oceaan nog slechts voor. Vleesch eetDuchoborzen, een Gri. Kath. secte, neemt baar doch niet smakelijk, 'evert verder
de drie-eenheid en de godheid van Jezus niet traan, leder en ivoor.
Ouguay Trouin, (Rene) Fr. zeeheld, 1673/
aan. Wonen meest in Rusl. en hadden in 't
begin hunner opkomst veel van vervolgingen
to lijden ; vormen een zevental dorpen in
Trans-Kaukasie, een tak der Roskolnieken.
Ducouret, een Fr. reiziger, liet zich, om
beter in Arable en Perzie te kunnen doordringen, Abd-oel-Hamid-Bey noemen, 1812/67.
Ducpetiaux,
(Edouard) Belg. publicist,
1804/68, nam aandeel in de omwenteling in
Belgie (1830), inspecteur-generaal der gevangenissen, opzichter van een opvoedingsgesticht voor jongens.
Ducrot, (August Alexander), Fr. generaal,
1817/82, nam deel aan den Fr.-Duitschen
oorlog.
DUG(' AY-TROVIII,
D uctil iteit,
smeedbaarheid, geleidingsvermogen.
1736 ; nam 1711 Rio de Janeiro in, hetwelk
Dudley, stad, Eng. graafschap Worcester, voor onneembaar word gehouden.
aan het kanaal, 48,809 inw.
(Eugen Karl), Duitsch phil. en
(2) (John William Ward), Eng. staatsman economist, geb. 1833, schreef verscheident+
en geleerde, 1781/1833.
werken, is echter den laatsten tijd blind.
(3) (Edmund D.), Eng. jurist en staatsDuff, zie duiven.
man, Hendrik VIII liet hem onthoofden.
(2) een klein sterrenbeeld, in de 17e eeuw
(4) (Robert), zie Leicester.
door de Fr. sterrenkundigen in de sterrenDudweller, fabrieksoord, Pruisisch regee- kaarten opgenomen, Z.W'lijk van Sirius.
ringsdistr. Tries, 16,320 inw. ; steenkoolDulkeenden, (Nyroca) een eendengeslacht,
mijnen.
waarvan twee soorten, komen ook in Ned.
Due, (It.) twee.
voor.
Duel, (Lat.) tweegevecht, een gevecht met
Duikers, (Colymbidae), een familie der
doodelijke wapenen tusschen twee personen, zwemvogels, twee soorten. Een, en de voormet getuigen, tot delging, vernietiging van
een beleediging. Is in de meeste landen wettelijk verboden, komt echter nog dikwijls
voor.
Duemiglia, stad, It. prov. Cremona, 12,343
inw.
Duero, (Sp.) Portugeesch Douro, rivier in
Spanje en Portugal, stroomt nit Oud-Castilie in den Atlantischen Oceaan, 781 K.M.
tang.
Duet, een tweestemmig muziekstuk, te zingen door twee personen met begeleiding.
DIIIKE R.
Dufay of Du Fay, (Guillaume) een der eerste Fr. musici uit de 15e eeuw, 1400/74.
naamste, houdt zich hoofdzakelijk in zee op,
Duffel, lakenachtige wollenstof.
de andere in zoet water.
Dufferin, (Frederik Temple Blackwood,
Duiktoestellen,
inrichtingen, die den
Carl van), Eng. diplomaat, staatsman en mensch de gelegenheid verschaft eenigen tijd
schrijver, 1826/1902, bekleedde verschillende onder water door te brengen. Het eerste,
posten, 0. a. onderstaatssecr. van Indie en reeds in de 16e eeuw gebruikt, is de duikerslater onderkoning. Annexceerde 1885 Opper- klok of caison, zie ald. Het tweede is een
Birma, was eenige malen gezant.
lederen pak met koperen helm, deze wordt
-

-
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met eenige slangen verbonden en deze weder
met een luchtpomp. Is de duiker onder water,
dan wordt er regelmatig lucht toegevoerd.
Met dit pak kan men origev. 100 M. (Rep

DU IKTOE ST E

DUI
bouw, gewichtige haven. Was reeds in den
Rom. tijd bekend ; was residentie van Clovis.
Werd in den 30-jarigen oorlog afwisselend
door Spanje en Ned. bezet.
Duitsche bond, (Deutscher bund) naam
voor den Duitschen statenbond, gevestigd op
de Bondsakte van 8/6 1815 en de Weener
slotakte van 15/5 1828. Werd ten gevolge van
den Duitschen oorlog 1866 opgeheven. Hierbij
waren aangesloten o. keizerrijk Oostenrijk, koninkrijk Pruisen, Beieren, Hannover,
Wtirten.burg, Saksen, verder : Baden, Mecklenburg-Schwerin, Hessen., Oldenburg, Luxemburg, Saksen-Weimar-Eisenach, Meeklenburg-Strelitz, Nassau, Brunswijk, SaksenMeiningen, Hildburghausen, Anhalt, SaksenCoburg-Gotha, Saksen-Altenburg, Lippe,
Waldeck, Schwartsburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Lippe, Leichtenstein en Hamburg,
'Lubeck, Bremen, Frankfurt. De bondsraad
had zittin.g in Frankfurt a/M., Oostenrijk
voerde het presidium. Doze bond had ten clod
o. a. ha.ndhaving der veiligheid der binnenlanden en tegenover but buitenland, bescherming onderling en ha,ndhe,,ving der rechten
der aan.gesiotenen. 50.1 1816 kwam de
bondsraad voor 't et-rst sameli. Besluiten
moestcn minsteus met 2/3 der stemmen. anngenomen worden. Het geheele leger telde
ongeveer 700,000 man.
Duitschland of hot Duitsche Rijk, Fransch:
Allemagne, Eng. Germany, een bondsstaat in
Midden-Europa, gren.st aan de Noord- en
Oostzee, Denernaken, Rusland, Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk, Luxeinburg, Belg. en
Ned. De oppervl kan men. in (3 deelen verdeelen : De D. Kalk-Alpen, de ZwabischeBeiersche hoogvlakte, het Z.W'lijk Duitsche.
bekken, Midd.-D.-bergla,nd, het berg,la,nd aan
de grerizen van Bob.emen en het N.-D.-laagland. De hoogste berg van D is de Zugspits
(2968 M. hoog), in de D. Kalk-Alpen. D'land
heeft 150 voorname rivieren, waarvan 7 van.
den eersten rang. Wij noemen : de Weser (geheel in. D.), Rijn, Neckar, Main, Moesel,,

gaan, terwijl men met de klok niet dieper
mag gaan dan 40 M.
Duim of Duym, (Frederik) Ned. tooneeldichter, geb. 1675, gest. op hoogen leeftijd,
wanneer is niet juist bekend. Schreef verschillende treurspelen.
Duinen, zandheuvelen, heuvelrij van los
zand a,an Zeekustert. Zijrt ontstaan door het
zand dat de zee aanspoelt en door den wind
op hoopen is gewaaid. Geheele dorpen en bosschen worden langzaam rnaar zeker bedolven.
De duinen nemen steeds weer andere vormen
aan, op de eene plants worden zij hooger, op
andere verdwijnen zij weer. Om het verstuiyen tegen te gaan beplant men de duinen
met helm en heeft men zelis getracht denneboomer' te Wanton, dat een tamelijk gunstig
resultant heeft gehad.
Duinkerken, (Dunkerque) haven en yestingstad en tevens hoofdpl. van Fr. dep.
Nord, aan het kanaal, 39,718 inw. ; handelsen fabrieksstad met oorlogshaven, visscherij
en zeebadplaats. D. dankt zijn naam aan de
kerk in een gehucht gebouwd of Dunekerke
genaamd. Stond onder verschiilende regeeringen, 1388 door Eng. verbrand, 1400 vestingwerken, daarna voortdnrend een twistappel
tusschen Fr., Sp. en Eng., ward berhaaldelijk
door een der partijen ingenomen, was tevens
een gevreesd rooversnest, dat de Eng. en
Ned. koopvaardij veel schade toebracht
(D'er pers).
WA PEN V AN 1) I II 'NUM, A NI).
Duinpieper, een vogelsoort (Anthus camEems, Elbe, Saale, Havel, Oder, Weichsel er,
pestris), fam. der kwikstaarten.
Duinwaterleiding, waterleiding, die bet Donau. Het besluat 540,777 K.M. 2 . Het heeft
water ontvangt door draineering in de duinen. 14,273 K.M. beva,arbare waterwrgen, w. o.
Duisburg, stnd, Pruisisch regeering,sdistr. 2644 K.M. kanaien. Fiet klimaat is 1\"/ijk
Diisseldorf, door een kanaal met de Roer ver- gematigd, in W. vasteiand-klimaat. Dc hooFdbonden, tevens met den Rijn, 92,730 inw. ; prod. van D. zijn : katoen en wolwaren, bier.
hekende fabriekstad, bruggenbonw, scbeeps- boter, chemische prod., drulinin rk. vervoer-
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middelen (allerlei), glas, goudwaren, houtwerken, aardappelen, kleederen, steenkool,
leder, linnen, machines, ijzerwaren
reel, mineraalwateren, papier, porcelein,
beetwortelsuiker, zout, schapen, vee (slacht),
textielwaren, wijn, spiritus, zink enz. De
bevolking was in 1905 60,641,278 zielen sterk.
Hiervan Protestant (allerlei) : 37,646,852;
Kath.: 22,109,644; Israelieten : 607,862 ; van
andere gelooven : 276,920, hiervan zijn
259,920 Christenen. 94 % der inwoners zijn
Duitschers, de overigen zijn vreemdeling,en,
waarva,n 486,000 thans tot D. behoo•en.
1903 vertrokken als landverhuizers 36,310,
waarvan alleen naar N.-Amerika, 33,649 inw.
Hoofdbedrijven zijn land- en bergbouw, veeteelt, handel, industrie, visseherij en scheepvaart. De in- en uitvoer beclroeg in 1905,
invoer : 7,436,300,000 Mark, uitvoe•
5,841,800,000 Mark. Spoorweglijnen (1906)
57,181 K.M. (51,985 K.M. staatshezit)
telegraafkabels 43,192 K.M. Het land bestaat uit 25 zelfstandige staten en een rijksland : Elzas-Lotharingen. Het rijk is constitutioneel, doch niet rnonarchisch georganiseerd. De hoogste macht berust bij de
staatshoofden der aangesloten landen, de
koning van Pruisen is de erfelijke voorzitter
van den bond net den titel van keizer. Geen
der landen mag zich van den bond losmaken,
zonder goedkeuring der overige landen. De
keizer oefent de uitvoerende macht uit, verklaart oorlog of sluit vrede en accrediteert
de vertegenwoordigers van andere mogendheden.
Grondwet van 1871, herzien 1888 en 1906.
Dadelijk op den keizer volgt de RijkskanseHer, re ear c1e wetgevende macht berust hij
den bondsraad ; deze bestaat nit 58 leden, afzonderlijk door de bondsstaten te benoemen.
De bondsstaten met vertegenwoordigers zijn:
Pruisen, Beieren, Saksen, Wiirtemburg,
Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin,
Saksen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, OlSaksen-Meiningen,
denburg, Brunswijk,
Saksen-Coburg-Clotha ,
Saksen-Altenburg,
Schwartzburg--Sondershausen,
Anhalt,
Schwartzburg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss
(ondere, linie), Reuss (jongere linie),
Schaumburg-Lippe, Lippe, Lfibeck, Bremen,
Hamburg en Elerss-Lotbaringen. Verder is or
eon vollnsvertegenwoordiging, Rijh- sdag, heeft
397 leden, voor 5 inar gekozen. Duitschland
heeft een nitgebreid leger te land en ter zee,
er is algem. dienstplicht. In vredestiid
498.000 man, 24,522 offieieren en 82,582
onderofficieren. verder (1907) 32 slagschepen,
8 gewapende kruisers, 43 andere kruisers, 47
torpedojagers, 84 torpedobooten en 1 enderzeesche boot, terwiil na lien tij d besloten
is to bouwen of reeds op de belling stonden : 3 slagschepen, 4 gewapende kruisers.
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8 andere kruisers, 26 torpedojagers en 2
onderzeesche booten. D. heeft (1905) 41 steden met meer dan 100,000 inw., boven de
300,000 zijn Hamburg, Munchen, Dresden,
Leipzig, Breslau, Keulen en Frankfurt a/M.,
met Berlijn als hoofdstad. De oudste D. geschiedenis, zie Germanen. Het rijk ontstond
bij de deeling van Verdun, van het rijk
van Karel den Groote 11/9 843 ; het omvatte
Zwaben. Beieren, Franken en Saksen, 870
en 925 kwam Lotharingen er bij. Het land
werd toen Oost-Franken genoemd, W.-Franken was Frankrijk. 843/876 regeerde Lodewijk het eerst over den nieuw gevormden
staat. Na het uitsterven van het huis der
Karolingers, 911, word Koenraad I van
Frankrijk f.ekozen. Deze was niet in staat het
land tegen verval te vrijwaren. 919 volgden
de Saksische keizers tot 1024. Het land was
echter in een menigte landjes, vorstendommen, vrijstaten, stiften enz. verdeeld, terwijl. de geestelijkheid steeds meer macht en
eigendommen kreeg ; 1.180 werden er 16 erkend. Er regeerden eenige Frankische keizers, die echter de versnippering niet konden tegengaan. Hendrik IT maakte het land
grooter in omvang eri rnacht, doch zijn soon,
1050/1106, Hendrik TV verloor dit weer, door
zijn ongelukkigen oorlog met paus Gregorius
Ond,?r de Holaenstaufische keizers,
1138/1254, begon het weer vooruit to gain.
Rudolf I van 1273/91 wist door zijn optreden voor korten tijd een eind te maken ran
den verwarden toestand, hij vergrs scte het
land. Om de belasting to kunnen ;ieffen,
word het land in 10 kreitsen verdeeld ; dit
ging good tot de reformatie nieuwe vorw
ring bracht, terwij1 1618 de versehrikkelijko.
30-jarige oorlog uitbrak (zie ald). (.x.!teele
streken waren verwoest en ontvolkt, het
land was geheel uitgeput. 1648, bij den vrede
van Westfalen, waarbij het land veel grondgebied verloor, word het land weer een bondsstaat. Frankrijk ram onder verschillende
voorwendsels groote stukken grond in bezit
en 1681 zelfs de v•ije stad Straatsburg. 1756/
63 7-jarigen oorlog ; hierbij verkreeg het land
weer .-:;rooter maeht. 1792 verklaarde Fr. aan
D. en 0.-ijk den oorlog. Frankr. moest echter met beideii vrede shliten. 1806 vormde
Napoleon I de Ilijnprov., waarop 6/8 1806 keizer Frans II afsta- nd van den troon deed ; hierdoor verviel het rijk tot een aantal kleine
staatjes, waardoor Napoleon de handen vrij
kreeg. Deze vormde het land zooals hij wilde.
Hij vormde het koninkrijk Westfalen. 1813115
bevrijdingsoorlog met Oostenrijk en Rusland.
8/6 1815 hereenigden de D. landen zich weer
tot een staat (zie Duitsche bond). 1848
heerschte in Duitschland een algemeene geest
van ontevredenheid. Bij de Fransche revolu-
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tie van '48 braken ook in D. opstanden uit,
die zich ook in Oostenrijk verbreidde. 18
Maart bloedige tafereelen in Berlijn. 28/3
1849 koos men, Oostenrijk voorbijgaand, Frederik Wilhelm IV, koning van Pruisen, tot
keizer. Deze nam de kroon echter niet aan.
Oostenrijk protesteerde en - de bondsraad ging
hierop uiteen. 1851 werd weder op ouden voet
een bondsraad samengesteld. 1864 ging D.
met Oostenrijk (voor het laatst) samen in
den oorlog met Denemarken. Na afloop van
dezen kreeg het oneenigheid over de veroverde landen en 1866 volgde de oorlog
tusschen Pruisen en Oostenrijk. Pruisen trad
als overwinnaar op. Eenige staten hadden
reeds verdragen met Pruisen gesloten en
24/2 1867 werd te Berlijn de constitueeren 1

voorbeeld aan al zijn volgelingen gevend.
De verblijfplaats van den duivel is de hel,
doch hij vertoont zich in allerlei vormen onder de menschen, o. a. schaap, bok met
paardenhoeven, doch het liefst als een rood
gedaante met hoorens en staart. Bij de Germanen had men naast den duivel zijn moeder (moor), ook doze bezat groote macht.
Bij de hervorming Bingen veel duivelgeschiedenissen verloren, doch ook Luther moest
spreken van een duivel, als tegenstander van
God en Christus. Spinoza was een der eerste,
die de geschiedenis van den duivel verwierp.
Duiveland, O.lijk deel van het Zeeuwsche
eiland Schouwen en Duivenland.
Duiveisdrek, (Asa foetida) een gomhars uit
de wortels van de Narthex Asa foetida, een
deRijksagopn.1870/brchtdeg- schermbloemige plant, die het meest in Perlukkigen afloop van den Fr.-D. oorlog en zie gevonden wordt. Het verspreidt een
dreef de overige landen weer te zamen. 1/1 hoogst onaangenamen geur, wordt als artsenij
1.871 werd de stichting van het Duitsche Rijk nicest als pillen gegeven. Is een middel tegen
afgekondigd, met Wilhelm I als keizer aan hysterie en andere vrouwelijke ziekten, ook
het hoofd. Er hadden twee aanslagen op 't wel tegen kinkhoest, asthma enz., doch de
Leven des keizers plants, waardoor 19/10 1878 uitwerking is nogal twijfelachtig.
Duivelsvilsch, (Cephaloptera vampirus) eon
de zoogen.aamde socialistenwet werd afgekondigd. Wilhelm II kwam 15/6 1888 aan de 7oncie•ling gc ,v-ormde rogsoort, leeft meest op
regeering, operide den 25en den Rijksdag met de kust van N.-Amerika.
Duiven, (Columbae) een Masse der vogels,
de verklaring dat hij slechts naar vrede zou
streven. De socialistenwet werd ingetrokken, hiervan zijn ongev. 120 soorten, die over de
waarmede Bismarck aftrad, Caprivi die geheele aarde zijn verspreid ; in ons land koBismarck opgevolgd was, trad 1894 af. Leger men ongeveer 6 soorten voor, die onderling
en vloot werden ten koste van mill. uitge- weer versehillende soorten vormen. Zij levee
breid, terwijl het koloniaal bezit steeds groo- paarsgewijs en zijn el kander seer trouw.
ter werd. 1900 kwam. Von Billow als opvolger Daarom zijn zij het zinnebeeld der trouw, onvan Flohenlohe aan de regeering, welke 1909 sehuld ens. De duiven werden reeds seer
opgevolgd werd door. Von Bethmann-I-Iollweg.
1905 en. 1908 moeielijkheden in Marokko. 1906
ontbinding van den Rijksdag. Fehr. 1909 bezoek van den koning van Eng. in Berlijn. D.
heft hezittingen iii Afrika: Togo, 87,200
.14/ . 2 , 1 mill. inw. ; Kameroen, 495,000
3) mill. inw. ; D.-Z.-W. Afrika,
831,000 K.M. 2 , 200,000 inw. ; D.-0.-Afrika,
946,500 :K.M. 2 , 7 mill. inn., te zamen in
Afrika, 2,359,700 K.M. 2 , 11,700,000 inw. In de
Zuidzee 243,819 K.M. 2 , 452,000 in w. In 0.China, voor 99 jaar Kiaut-Sjoe, '501
120,041 inw.
Dive of Satan 3 N701,2;011.S het bijbelsche geloof, een booze geest, die zich steeds inspant
em den. monsch te ve•leiden tot booze, slechte
laden. In het oxide-testament spreekt men
heel weinig van. e'en ratan, wel van versehi7.lende booze geesten, die in de menschen voe•en en uitgebannen konden worden. Ten tijde
van Christus begon het geloof aan een Satan, het hoofd der booze geesten, veld te winnen. Uit den bijhei ken men. niet goed begrijpen err in eigenlijk het hoofd of de meester
is, God of de duivel. Wel was het streven
von latere Christenen den duivel to overwinnen. Ch.ristlls hot, die dit deed, eon

vvoeg als huisdieren gehouden, 20 eettwen
voor Christus wordt er reeds gesproken van
huisduiven en do Rom. sehrijvers spreken
van de gegoede huizen, met apparte torentjes
voor de duivenfamilie. De Oostersche volkeren gehruikten de duiven hurl huis weder

to kunnen vinden. Een duff kan ongev. 10
jaar oud worden, doch va,ste gogovens beat
men hieromtrent niet. Het vleeseh van duiyen is smakelijk, doch wordt om godsdien-

stige gevoelens in vele landen (o. a. Rusland)
niet gegeten. Nog zij medegedeeld, dat er
duivenkenners zijn, die :350 soorten (metersebei don .
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(2) gem., Geld., bij Zevenaar, 3366 inw.
Dulvendrecht, dorp, gem. Nieuwer-Amstel
bij Amsterdam, ongev. 500 inw.
Duizel of Duizel en Steensel, gem. in N.Brab., bij 's-Hertogenbosch, 568 inw.
Duizendjarig rijk, een rijk van vrede en
geluk, vol glans en heerlijkheid, lietwelk
Christus na zijn terugkeer en het aan banden leggen van den duivel, sal stichten. Zie
openbarin.gen van Johannes, hoofdst. XX en
XXI. Deze komst van Christus werd in de
eerste twee eeuwen als zeker aangenomen.
Het zou worden voorafgegaan door .bange
tijden, het verschijnen van den anti-christ. enz.
De goddeloozen zouden vernietigd worden of
tot slavers der geloovigen worden gemaakt.
Een leeraar nit de 2e eeuw verklaarde zelfs
nit den mond van Johannes to hebben vernomen, dat er seer groote korenaren zouden
groeien en ongelooflijke groote druiventrossen. Men geloofde zelfs dat het rijk elk
oogenblik ken komen„ rnaar steeds werd de
komst versehoven. Toen echter de kerk geen
lijdende, maar can strijdende en heerschende
werd, hegon men het geloaf (Chiliasme) to
bestrijden en de verklaringen van Johannes
zinnebeeldig to beschouwen. uitroeien
kon men het tot nu toe niet. Mohammed
verklaarde, dat het rijk axle bevrediging van
het sinnelijk genot zou sclienken. Bij de hervorming besehouwde men het pausdom als
le antichrist. De wederdoopers wilden het
rijk met geweld en oproer stichten. Later
werd het als een Joodsche dwaling verworpen en verklaarde men dat het rijk reeds in
't verleden. lag. Doch vele secten hopes nog,
dat eens het rijk sal komen. De Mormonen
sells wanen zich de stichters van het nieuwe
Sion. Johan Albr. Bengel, een uit de Lutheroche kerk, voorspelde het rijk in 1813. 'khans
richt men het oog meer op het vergaan der
wereld.
Duizendpoot, een klein type der gelede
dieren. bet lie1111am bestaat uit verschillende

ren en havens. G-enaamd naar Duc d'Alva
(hertog van Alva).
Dukingfield, stad, Eng. graafschap Chester,
18,929 inw. ; katoen-industrie.
Duluth, stad in Minnesota, 52,969 inw.,
N.-Amerika ; graanhandel.
Dumas, (1) (Jean Baptiste) Fr. scheikundige, 1800/84 ; bekend em zijn leer over
atoom gewicht.
(2) (Alexander Davy) de oudste, genaamd
D. pire, Fr. roman- en dramaschrijver, 1803/
70 ; sehreef allerlei werken. ook veel in dag-

A. 1). DUMAS.

bladen, die alien seer veel sucees hadden. In de
Juli-revolutie moest hij naar Belgie vluchten.
keerde echter spoedig terug, richtte eenige
bladen op, doch deze liepen niet naar zijn
genoegen en hij sloot zich bij de beweging
van Garribaldi aan. Daarna ging hij weder
naar Parijs en plaatste zich aan het hoofd
van verschillende schouwburgen. Eenigen tijd
voor zijn clood moest hij zich uit de letterkun.dige -wereld terugtrekken verviel hij
tot een ziekelijke onnoozelheid. Zijn meest
gelezen werken zijn: „De drie Musketiers"
en „Graaf de Monte-Christo".
(3) (Alexandre) fill, Fr. romanschrijver en
tooneeldichter, soon van den vorige, 1824/95,
de jongere genaamcl. Hij schreef een reeks

1)U1ZENDPOOT.

ringen, elk met een paar pooten. Heeft minstens 48 paar. Leeft van planten en kleine
insecten.
Dukes at, naam van gouden en zilveren
munten, bleef in Ned. als gouden munt tot
ongev. 1875 bestaan, had een waarde van
5.50.
Dukaton, zie Ducaton.
Dukdalf, een paal, groote steen of boei tot
vastlegging van schepen en booten in rivie-

romans en verschillende tooneelstukken. 5
dezer beleefden meer clan 1000 opvoeringen.
Hij stelde op ondabbelzinnige wijze verschillende maatschappelijke wanverhoudingen aan
den kaak.
Dumbarton, graafschap in Z.lijk Schotland,
699 KM2 , 113,870 inw. ; ijzer, steenkool, industrie.
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Dun

OUnaburg, (Russ. Dwinsk) vestingstad,
(2) hoofdst. van het graafschap met dien.
Russ. gouvernement Witebsk, rechts van de
naam, 17,626 inw. ; handel, scheepsbouw.
Dum-Dum, of Dumdum, een ammunitte- Diina, 72,231 inw.
Duna Foldwar, stad in Hong., komit,aat
fabriek bij Calcutta in Bengalen,
Hierna zijn genoemd. de daar vervaardigde Tolna, rechts van den Donau, 12,364 inw.
kogels, die zeer gevaarlijke en meest ongeDunajec, rechter zijrivier van de Weichsel
Dunant, (Jean Henri) Zwitsersch philanneeslijke wonden veroorzaken.
Dume, een dwergvolk in Somaliland, 1896 throop, geb. 1828. Hij was getuige hoe op het
slagveld bij Solferino gewonden soms dagen
door den Eng. D. Smith ontdekt.
Dumfries, graafschap in Z.lijk Schotland, lagen te martelen. Hij schreef hierover eenige
2867 KM2 , 72,569 inw. ; heuvelachtig, lood, werken, aandringende op een ambulance bij
koper en antimoon-groeven. oorlog. 1863 kwam er een conferentie te Ge(2) hoofdplaats van D., 18,148 inw. ; han- neve te zamen, alwaa.r de vereeniging Het
Roode Kruis werd opgericht. 1864 werd een
del en industrie.
Dumonceau, (Jean Baptiste) graaf van diplomatieke conferentie te Geneve gehouBergendal, maarschalk van Holl., 1760/1824 ; den, waar de ambulance in tijd van oorlog
streed in verschillende oorlogen, versloeg het geregeld werd. Hij legde sinds dien zijn
Anglo-Russ. leger en verdreef 1809 de Eng. heele vermogen ten koste van bet Roode
Kruis aan.
van Walcheren.
Duncan, (Adam, viscount) beroemd Eng.
Dumoncel, (Theodore Achille Louis, graaf)
Fr. geleerde, 1821/84 ; verbeterde en stelde admiraal, 1731/1804 ; behaalde 11/10 1797 een
eenige electrieke instrumenten samen, schreef overwinning op de Ned. vloot, waarbij hij admiraal de Winter bij Kamperduin. g,evan.gen
over electriciteit en telegraphie.
Dumont, zie Santos Dumont.
nam.
(2) (Isadore) beroernde (Eng. ?) danseres,
(2) (Leon) Fr. phil., 1837/76 ; aanhanger van
geb. 1880, danst naar klassieke muziekstukhet Darwinisme.
Dumont d'Urville, (Jules Sebastien Cesar) ken, tracht alle oud.e dansen weder in te
Fr. zeevaarder, 1790/1.842 ; ontdekte verschil- voeren.
(3) D. I, koning van Schotland, 1034.
lende eilanden. President van bet geogra(4) D. II, koning van Sehotland, 1093/94.
phisch genootschap.
Duncansby-Head, N.-0.-lijke ka,(ap van
Dumontpallier, (Victor Alphonse Amedee)
Fr. geneeskundige, 1826/99 ; maakte studie Schotland,
Duncker, (Dora) Duitsch schrijfster, geb.
van het hypnotisme en de werking van de
1855.
magneet.
Dundalk, hoofdst., Eng. graafschap Louth,
Dumouriez, (Charles Francois) Fr. generaal, 1739/1823, gebeim aanhanger der Orle- 13,067 inw.
Dundee, stad, Sehotsch graafschap Forfar,
ans, 1792 minister van buitenl. zaken, ve•sloeg 5-6/11. 1792 de Oostenrijkers, bracht a,a,n de Firth of Tax', 160,871 inw. ; belangBelg. aan Frankrijk, werd &Alter bij zijn rijke havenstad aan. de Schotsche 0.-trust,
linnen. industrie, handel, industrie, machineen scheepsbouw. Reeds zeer cede stad, 1313
door Bruce verwoest, 1645 geplunderd, eerste
Sch. stad met hervorming.
(2) sted, Eng. 'colonic" in Natal, Z.-A.frikft e
20/189werdbin•stlageverd van den oorlog in Transvaal.
Denedin, stad op 't Z.-lijke eiland van
Nienw-Zeeland, 24,886 inw.
Dunfermline, stad Tersche g•arafschap Fife,
1$x,1

weverijen, industrie, Mandel.
25,250 invir.
Graf van R. Bruces.

Dungaren, Turksch-Ta•taansche volksstam,

Mohammodaren, nit Dsjungariie en N.-W.
tocht om. Ned. in te nernen 18/3 93 bij Neer- China. 1861./77 en 96 in opstand tep.. .en China.
Dungen, (Den) gem. in N.-13rab., bii
winden verslagen. Weed toen. van zijn corn-mando ontheven. Hij trek naar Oostenrijk cn 's-Bosch, 1484 inw.
Dungenesz, Z.-ftlijke spits aan d.e Z.-lust
wilde met een leger tegen. Parijs optrekken,
dit mislukte erg hij zwierf order verschillen- van Eng., aldear con vnurtoren.
Duni, (Egidio Romoaldo) l.t. opera,-coin de namen langen tijd rond.
Duna, rivier in W.-Rusland, stroonit in de ponist, 1.709/75.
Dankeiberg, (Friedr. Wilhelm) Duitsch cutgolf van Riga, 757 KM. lang, 730 KM. betniir inTnicur, geb. 1.819.
vaarbaar.
C. F.
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Dunkerque, (Fr.) zie Duinkerken.
Laurent), Fr. marine-ingenieur en luchtDunkirk, stad en haven in staat New- scheepvaartkundige, 1816/85 ; scheepsbouwYork, 11,616 inw.; handel en scheepvaart.
ineester en uitvinder van een luchtballon.
Dunmore Head, kaap aan de Z.-W. kust
Dupuytren, (Guillaume baron) Fr. chirurg
van Ierland.
en ontleedkundige, 1777/1835, vond eenige
Dunne darm, zie darmkanaal.
nieuwe operatie-methoden en instrumenten
Winner, (Dr. Joseph Hirsch) Joodsch go- uit.
Duquesne, (Abraham, markies) Fr. admileerde, geb. 1833: rector aan het Ned. Israelietisch Seminarium te Amsterdam en op- raal, 1610/88, eerst in Zweedschen dienst,
streed 1672/73 tegen de Ned. vloot, vernieper-rabijn van N.-Holland.
tigde 1676 de Spannsche \loot, tuchtig,de 1683
Diinneren, zijrivier van de Aare, Zwitsl.
BUM WOWS, (Johannes) scholasticus, 1265/ de roofstaten Tunis ell Algiers.
Durabei, (Lat.) duurzaam, blijvend, sterk.
1308, leerde in Parijs en Keulen, schreef
Durance., linker-zijrivier van de Rhone,
cenige phil. werken. Tegenstander van Tho320 KM. lang.
inns van Aquino.
Durand, (Joseph Pierre) Fr. physioloog en
Dunstan, een heilige, aartsbisschop van
Canterbury, 925/88, kwam aan bet Eng. hof, phil. 1826/1901, nam deel aan de Fr. Febr.maar moest naar Gent vinchten, keerde 957 revolutie
,
aanhanger der leer van het hypterug. Hij stichtte in Eng. 48 kloosters.
notisme, wordt als voorlooper der school van
Mintzer, (Johann Heinrich Joseph) Duitsch Sal -p6trire en Nancy gc-enoemd.
phil. en historicus, 1813/1901.
(2.) (Alice Marie Celeste,) Fr. schrijver,
Duo, (Lat.) twee, dubbelstuk, dubbelspel, pseud. Henry Greville, 1842/1902, sehreef
muziekstuk voor twee personen.
over de Russ. samenleving.
Duodecimo,
(Lat.) twaalf, boekforrnaat,
(3) (Emile) Fr. componist, 1830/1903.
waarbij eon vel papier in 12 stukken worth
Durand Morimbeau, (Henri) Fr. publicist,
verdeeld en alzoo 24 bladzijden vormt.
geb. 1848, zijn werk „Souvenirs d'un jour(Lat.)
de
Duodnm,
twa,a1N-ingerige naliste Francais Rome" word on den index
damn.
geplaatst.
Dupe, (Fr.') bedrog ,ene, bloed, sukkel, onOuvp,ngo, staat in :',/lexico, 109,493 KM',
derwerp.
370,294 inw. ; rrezonde, goed hewaterde hoogE2up!ay, (Simon Emmanuel) Fransch chi- vlakten en df*,r. Grontste rivier Rio fie
.1' ■.!!'±, gOb. I836, :chreof met Iteclus „rlirait(1 Nazas ;bevolking hooldzakelijk Indianeri.
de ehirurgie".
(2.) Hoofdstad (ook wel Ciudad de VieDuplex, (Lat.), tweevoudig, dubbel.
toria), 31,092 inw. ; tabaksindustrie, handel,
Oupliek, (Fr.), antwoord tor weerlegging 1559 gesticht.
van een replielc.
DurP2ar, (Port d' Urban), eenige haven(Fr.) afdruk.
Dwolikaat,
111-1 /Thelstuk• plaats van de Eng. kolonie Natal, Z.-Afrika,
twee& exemplaar van eon nkte of oorkonde. 50,460 inw. ; belangrijke in- on uitvoerhandel.
Duple, (In) dubbel., twee, hetzelfde.
stad, Pruis'.sch regeeringsdistr.
Duren,
Dupont, (Gabriel'i Fr. componist, gob. Aken, a,id lloor, 29,208 inw.; industrie. Zees
oude stad, 69 j. na Christus versloeg Civilis
1878.
Duprat, (Pascal Pierre) Fr. schrijver en hier de -niers, 1801 aan Frankr., 1814
staatsman, geb. 11815, nam in 1848 deel aan Pruisen.
[Wm-, (Albrecht) beroemd Duitseh sehilde Februari-revolutie, richtte verschillende
bladen op, 1,--,- erd 1851 verbannen. Vestigdos der, 1471/1528, was tevens graveur, beeldMaak-to twee reizen
zich to 1,rusrz,e1, later to Lausanne, waar hij houwer en schri,ver.
eeniee?, werken uitgf ; 1871 lid van d? natio- naar Italie en e4n naar Ned., stichter der
flair- vergaderirg, 1882 gezant in Chili, op nieuwe Duitsche schilderschool.
D'Urfey, (Thomas) meest Tom genoemd,
wee naar Fr. gest.. 1885.
Du Pre!, (Karl) spiritistisch phil., 1839/99, Eng. dichter, 1630/1713, schreef oden, liedpschreef pen rc, e1:s werken, phil. en romans, ren en bliispelen.
aurgerdarn, don:), gem. Ransdorp, N.-R.,
Dupuy, (Paul) Fr. arts en phil., geb. 1827.
aan het Y, ($00 ipw.: werd yeel door waterstaatsinan , Ezeb.
st
(2) (Jean) F7'.
c. 1(--)eden en 1)iand
Parisipn'.
1844, direeteur n
in N.-Eng., 2621
graalschap
Durham,
(Charles) Fr. staatsman, geb. 1851,
(3)
bergachtig, ijzer,
1,287,824 inw.
pbil. Was versehillende malen miprof. in
veeteelt.
lood, glasblazcrijen, landbouvvnister, met, vers(.hillende porteleuilles, 1900
(2) Hoofdstad van D.. 14,863 inw.; Febr.
Senaatslid.
(4) (CharlQs Ernest) Frnnsch literator en 1909 mijnongeluk.
Duriach, stad in Baden, kreits Karlsruhe,
schrijver, geb. 1849.
Etupuy de Lome, (Sltanislas Charl Henri 11,354 inw. ijzer-industrie.
-

-
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Duruy, (Victor) Fr. geschiedschrijver en in de Zaanstreek. Red. van „De Voorpost".
staatsrnan, 1811/94.
Duyse, (Florimond van) Vlaamsch mustcus, geb. 1843, schreef liederen en opera's,
behaalde de „Grand Prix de Rome".
(2.) (PrudenF v: , n) ,Vlaamsch dichter,

V. DURUY.

DUssel,

rechter zijrivier van den Rijn,
mondt in dezen bij Diisseldorf.
Dusseldorf, regeeringsdistrikt in Pruisisch
Rijnland, 5473 K.M. 2 , 2,989,243 inw.; met
hoofdstad D., aan de Diissel, 213,711 inw.;
uitgebreide industrie, veel machinefabrieken
en staalwerken. Sedert korten tijd woonplaats van vele Hollanders. D. was van 1806/
15 hoofdplaats van het hertogdom Berg.
Dunn?, gem. in N.-13rab., bij Heusden,
3358 inw.
Ussei - Muikrk, dorp, gem. Dussen, N.-

Brab.

Dutch,

(Eng.) Holiandsch.
Dutchman, (Eng.) Hollander. in de Vereenigde Staten een minder gunstige aandui-

P. VAN DUYSE.

herleving der
Vlaamsche taal ; wader van den vorigen
1804/1859 ; strijder voor de

noemde.
een ziekelijke gesteldheid,
Dweepzuoht,
een lust om met verschillende zaken te dwepen, daze, hoog op te schroeven; grenst
(Zie
wiIs aan krankzinnigheid of is het.
fanatisrne.)
Zie
Dwerg, meestal eon klein mensch.

Mensch. Ook voorzetsel voor iets dat klein is.

Dwina, een rivier in N.lijk Europeesch
m in de Witte Zee of D.
R usland, stroot

-

baai, 576 KM. Lang, 459 KM. bevaarbaar.
ding voor een Duitscher.
gem., Drente, bij Hoogeveen,
ihvingelo,
Dutton, (Joseph Everett) Eng. geneeskun2450 inwoners.
dige, 1876/1907, ontdekker van de oorzaak
Dyck, (Antonio van) Z.-Ned. schilder, 1599/
der slaapziekte.
1641,
leerling van Rubens.
Duaniviraat, (Lat.) tweemanschap.
rivier in Beig., vormt met de Nethe
Duval, (George) Fr. publicist, geb. 1847, deDyle,
Rupel, 85 KM. lang.
schreef drama's en romans.
Dynarneter, instrument om het vergroa(Henri Charles Louis) Er.
Duyernoy,
tingsvermogen van verrekiikers te meten.
piano-componist, 1828/1906.
Dynamiet, eon ontplofbare stof, 1867 door
(Victor Alphonse) Fr. piano-compo(2)
Nobel te Hamburg uitgevonden. Bestaat
nist, broeder van den vorige, geb. 1842.
hoofdzakelijk uit 75 % vaste stof, 24 %
Dux, stad in Bohemen, 11,921 inw. ; bruinnitro-glycerine en 1 % soda.
koolmijnen.
(Gri.) kracht, eigenkracht, vrii-

Duyckinck, (Evert August) Amerik. schrijver en liter.Ptuur-historic -us, geb.
(2) (George Louis) breeder van den vorige,
1823/1863.
Duyniaer van Twist, (Albertus Jacobus),
Ned. jurist, 1809/87 : vas 1851/56 gouverneur-Oene -e9,a1 van Ned. e 0 st-Irdie. Was tij
dens den diensttijd van D. Dekker daar en

Dynamis,

werkend.

ynamisch, door innerlijke kracht werkend, op eigen kracht berustend.
Dynamische teelons, (Gri.) in de muziek,
silo teekens, die de toonsterkte o.angeven.

wordt door dezen dikwijls genoemd, vooral
in „Max Havelaar".
(2) (1,odewijk Franciseu s) lid van de

Tweede Kamer, kapitein der infanterie, geb.
1858.
Duynstee, (Mr. Th. .1. A.) Ned. jurist, gel).
1.858 ; lid van de Tweede Kamer.
Cuys, (J. E. W.) gob. 1877 ; sedert 1909
lid van de Tweede Kamer. Was adjunct-comies a an do Rijksverzekeri -ngsba nk, propagandist veer de SOC. fern. Arbeiders Partij

DI":"■ .%
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door motorische kracht gedreven, tot opwekDys
(Gri.) een voorvoegsel dat ongev.
king of verzameling van eleetrische stroo- overeenkomt met het Ned. mis..., zwak...
men; naar den aard van den stroom spreekt
Dysarthrie, (Gri.) stotteren.
men van wisselstroom of gelijkstroom D's.
(Gri.) darmontsteking, goat
Dysenterie,
Het eerst door Werner Siemens samenge- gepaard met diarrhee en koorts.
steld.
Dyslalie, (Gri.) spraakgebrek, spraakstoorDynamologie, leer der natuurkrachten.
ill S.
Dynamometer, kraehtnieter.
Dysmorphie, (Gri.) misvorming.
Dysopie, (Gri.) gezichtszwakte.
Dyspepsie,
(Gni.) gestoorde, gebrekkige
-pijsvertering.

Dysphagio, (Gri.) stoornis in 't slikken.
Dysphonie,
(Gil.) gestoorde, moeilijke

JYVNA,N1.:7.1ET

Dynast, (Gri.) de machti2,e, de Lecrseher.
Dynastie, de macht, de heerschers uit een

spraak.
Dys tined, (Gri.) gestoorde ademhaling.
SyL;1.:Iyrnie, (Gri.) zwaarmoedigheid.
Uyotocie, (11ri.) inoeilijke bevelling.
77.i.;:trophie, (Gri.) stoornis in de voeding.
Dysurie, (Gri.) ,toornis in de urineloozing.
(Joseph) Poolsch romanDzierskorisiti,
sehrijv:T, 1807/65.
Dzierzon, (Johann) eel) beroemde bijenkennel- en telec, gel). 1811 ; pred. to Lobkowitz, medewerker van verschillende bladen
en schrijver van eenige boeken over bijen en
Men
bun cultuur. Tnvoerder der nit te
honingraten in bijenkorven.
hoogste berg in liukowina,
Elzumafou,
1853 -Y1- . hoog.

zelfde geslacht of vorstenhuis.

afF17.1.-,,,M11113(..120114.741.94.W.A.V147.11.1.117
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E.
E, de 5e letter van het Alphabet en de 2e
klinker. Heeft als Rom. cijfer de beteekenis
van 500 (in plaats van D). Heeft in Ned.
en in andere landen verschillende uitspraken. In 't Eng. meest i. Verder in 't Fr.
i)en é. In de muziek de 3e stamtoon ; It.
en Fr. Mi. In de natuurkunde de afkorting
van Electriciteit.
E, (It.) voor een klinker ed=en.
Eaele, (Eng.) adelaar, gouden munt in de
Ver. Staten van N.-Amerika, is 10 dollars.
(Zie Adelaar.)
Ealing, stad, Eng. graafschap Middlessex,
33.040 inw.
Ears, (Eng ) graaf, tot de 14e eeuw de
hoogste titel, 1346 kwam daarboven Duke,
(hertog), 1386 Markies.

schen New-York en Long Island, hierover
3 bruggen.

East Saginaw, stad in Michigan, N.-Ame-

rika, 42,345 inw.

East Saint Louis, stad in Illinois, N.-Amerika, 29,655 inw. ; uitgebreide industrie en
handel.
EastaStonehouse, stad, Eng. graafschap
Devon, 15,401 inw. ; proviand-magazijnen der
marine.
Eau, (Fr.) water ; eau forte, sterk water ;
Eau de Cologne, (vertaald water van Keulen) een. parfumerie, een water, gedistilleerd met wiingeest, oranje schillen, Rosmarin en Bergamot-olie, uitgevonden door Farina ; eau de vie, brandewijn.
Eau Claire, stad in Wisconsin, N.-Amerika, 17,517 inw.
East, (Eng.) Oast.
Ebbe en vloed, de regelmatige rijzing en
Eastbourne, stad, Eng. graafschap Sussex,
43,337 inw., aan het Kanaal, zeebadplaats. doling der zee, dat in ruim een etmaal 2
East E larm stad, Eng. graafschap Essex, keen geschiedt. Reeds Kepler zag in, dat dit
met de maan in verband moest staan, doch
95,9S9 inw.
East Liverpool, stad, N.-Amerika, staat Newton verklaarde het verschijnsel door zijn
theorie der zwaartekracht, terwijl Laplace
Ohio, aan de Ohio, 16,485 inw.; industrie,
er een juiste voorstelling aan gal. Alle lichasardewerk.
men trekken elkander aan (zie aantrekstad, Eng. K.aapkolonie,
East -London,
kingskraeht) en ook de Zon en Mann de
12.000 inw.
aarde. Staat due de Maan of de Zon boven,
-

-

-

-

-

-

East Main, rivier in het aan de Hondson.
ba,ai gelegen deel. van Labrador, stroomt in
-

de Jamesbaai.

Easton, stad in. Pennsylvanio, N.-Amerika,
aan de Delaware, 25,238 inw. ; ijzer-industrie.
Easton, (Dr. Cornelis) Ned. journalist eb,
schrijver, geb. 1864, was red. van „De Nieuwe Rotterciamsche Courant". Thans hoofdred.
van „Het Nieuws van den Dag".
East Orange, stad in New-Jersey, N.-Amerika, 21,506 inw.
East Redford, stad, Eng. graafschap Nothting,ham, 12,339 inw.; papier-industrie.
East Riding, 0.1ijk deel van het Eng.
-

-

-

graafschap York, 31)39 K M 2 , 445,112 inw.

East-filiver, waterweg in N.-Amerika, tus-

de zee, dan wordt de aarde (dus het water)
aangetrokken, doch door de vloeibaarheid
geeft het water rnee. De zon nu heeft weinig
in.vioed in dit opzicht, doch de maan is hier
hoofdzakelijk de oorzaak. De maan trekt dus
als 't ware eerst het water op de kust, later
naar het midden en daarna van de kust. Bi

donkere en voile maan werken zon en maan
samen en spreekt men van springvloed,
eerste en la.atste kwartier heeft men de zoogenaamde doode i2-,etijen. De hoogte van vloed

of eb is in verschillende havens ook zeer
verschillend. Vooral in zeeengten en straten
stijgt het water zeer hoog. In Bristol b.v.
wordt de vloedgolf wel 18 tot 22 M. hoog,
in de Elbe klimt zij. van 3 a 4 tot 6 a
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Eberswalde, stad, Pruisi.sch regeeringsM. enz. De tijd tusschen eb en vloed heet
haventijd.
distr. Potsdam, 22,095 inw.; industrie, ijzerEbbenhout, een zware, zeer harde en glimmend zwarte houtsoort, komt van de Diospyros Ebenum en de Maba-soorten ; hoofd-

zakelijk in de tropen, is ook wel blauw
of groen.
Ebbw Vale, stad, Eng. graafschap Monmouth, 20,993 inw. ; steenkoolmijnen.
Eben, (Willem) Vlaamsch natuurkundige
schrijver, geb. 1834
Eben Haezer, (Hebr.) steen der hulpe.
Ebenhoch, (Alfred) Oostenrijksch staatsman, geb. 1855, woordvoerder der R.-K.
-

Volkspartij.
Eb en vloed, zie Ebbo en vloed.
Eberhard, (1) hertog van Franken, viel 939
tegen koning Otto I in den slag bij Andernach.
(2.) E I, de doorluchtige, graaf van 'Mirtemberg, 1279/1325, geb. 1265 ; werd 1309
door Keizer Hendrik VII verdreven, veroverde 1303 het land weder. (3.) E. III
bijgenaamd De Milde, graaf van Wiirtemberg, 1392/141.7, oprichter van den Murbacherbond. (4-1 E. V., graaf van Wfirtemberg, als
hertog E I 1445/96, maakte de ondeelbaarheid van hot land '82 tot wet ; ontving van
Pans Sixtus de cr,ewijde p:ouden mos. Word
'95 tot hertog verhoven. (5) E. II, hertog van
Wiirtemberg, 1496/1504, deed 1498 of stand.
(6) E. hertog van Wiirtemberg, 1628/74,
zijn land werd in den dertig-jarigen oorlog
veroverd. (7) E. Lodewijk, hertog van Wiirtember , , 1677/1733; liet zich door zijn maitresse beheerschen.
Eberhard, (Johann August) Duitsch phil.,
1739/1809.
Ebermayer, (Ernst Wilhelm Ferdinand)
Duitsch Landbouw-scheikundige en meteoroloog, geb. 1829, prof. te Munchen.
Elbers, (Georg Moritz) Duitsch Egyptoloog en romanschriiver, prof. in de Egyptische talen en oudheidkunde te Leipzig,
1837/98. Fond in 72 in do bouwvallen van
,

G. M. EBERS.

Thehe nieuwe inschriften en eenige naar hem
genoemde Papayrus, uit de 16e eeuw. Schreef

een reeks boeken over Egypte, en eenige
romans. Samen 26 deelen.

houdende bronnen. Heette tot 1877 Neustadt-E.
Eberth, (Karl Joseph) Duitsch ontleedkundige en bacterioloog, geb. 1835, prof. te
Halle. Sedert 1895 directeur van het pathologisch instituut, vond de typhusbacil.
Ebn, Ibn, (Arab), zoon, nakomeling.
Ebner, (Victor) ridder van Rosenstein,
Duitsch natuurkundige en anatomist ; geb.
1842.
Ebner-Eschenbach, (Maria, baronesse von)
geb. gravin Dubsky, Oostenrijksch schrijfster, geb. 1830, schreef drama's en geestvolle
novellen.
Eb©li, ste,d, It. prow. Salerno, 12,407 inw.
Ebonieten, Phariseesche Joodsche Christenen, die Jezus slechts als mensch erkenden.
Ebro, eon der hoofclrivieren van Spanje,
stroomt van het Plateau van Reynosa naar
de Midd. Zee, 757 K.M. lang. Zijrivieren:
.Salon , Guadelupe„kragon, Gallego enz.
Ebuglinscoop, instrument tot het hepalen
van bet aicoholgehalte van wijn.
Ebur, (Let.) ivoor.
Eburonen, e care Germaansche volksstam
Belg., stak 55 v. Chr. den Rijn over, vestigde
rich op do hooglanden van de Mars. Word
door de Rom. verdreven, die
legioen soldater' verloren hadden.
Eccles, stad, Eng. graafschap Lancaster,
aan de Irwell, 34,369 inw. ; katoenindustrie.
industrie
district bij
Sheffield, 97,197 inw.
Ecciesfield, fabrieksstad, Eng. graafschap
York, W.-Riding, 34,153 inw.; metaalindustrie.
Ecclesia, (Gri.) oorspronkelijk volksvergadering, vergadering van vrije burgers in
Oud-Gri., later Christelijke gem. of kerk.
Eccrisis, (Gri.) uitdrijving of afscheiding
van ziektestoffen.
Echange, (Fr.) ruiling, wissel.
Echantillon, (Fr.) monster, proef, staal.
Echantillon sans valour (Fr.) monster zon
der waarde.
Echappade, (Fr.) een door het uitglijden
van de graveerstift veroorzaakte fout in de
nlaat ; (ook) fout door overijling, ontsnapte
font.
Echarpe, (Fr.) sjerp, li;fgordel, eeregordel.
Echeance. (Fr.) vervaltijd van een
Echec, (Fr.) schaak, stoot, slag, schade.
Echinococcus, een soort lintworm, komt
bij mensch en dier voor.
Echinodermata, stekelhuidigen, zie ald.
Echinops, kogeldistel, fam. der Compositen.
.

Echlquier, (Fr.) schaakbord.
Echiquier Ellanden, W. eilandengroep der
-

Bismarck Archipel, oppervl. 50 K.M.2.
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Echo, bij de Gri. een woudnimf, die Satyrus
beminde, doch door Pan bemind werd. Zij
verteerde van liefde en slechts haar gebeente
en haar spraak bleef over. Haar gebeente
veranderde in steen en haar stem werd door
Juno beperkt, zoodat zij slechts het laatst
gehoorde kon herhalen.
(2) Zooals een spiegel beelden terugkaatst,
zoo kaatsen vaste lichamen het geluid terug ;
deze terugkaatsing kan enkel- en meervoudig zijn, al naar het geluid sterk is en
inuren, bergen enz. geplaatst zijn. Het geluid doet de lucht trillen, deze trilling plant
zich voort en wordt teruggekaatst als ze
tegen een vast lichaam stuit. Het tijdsverloop tusschen het ophouden van het geluid
en het weder hooren van de echo is langer
naar gelang het terugkaatsende voorwerp
ver weg staat.
Echt, gem., in Limburg, bij Roermond,

Eckart, volgens de Noorsche mythologic
een vriendelijke beschermgeest, die het leger
van den wilden Jager vooraf gaat om de
menschen te waarschuwen.
Ecker, linker-zijrivier van de Oder (Harz),
doorstroomt het ertsrijke en veel bezochte
Eckerdal.
Eckersberg, (Christoffel Willem) Deensch
schilder, 1783/1853 ; geldt als de herschepper
der D.'sche schilderkunst.
Eckesey, stad bij Hagen, Pruisisch regeeringsdistr. Arnsberg, 12,326 inw. ; metaalindustrie. Sedert 1901 deel van Hagen.
Eckington, stad, Eng. graafschap Derbyshire, 13,000 inw. ; industrie.
Eckstein, (Ernst) Duitsch schrijver, 1845/
1900 ; schreef romans, novellen en satyren.
Eclaireurs, (Fr.) cavaleristen, die voor de
afdeeling uitrijden om het land te verkennen,

6539 inw.

kramp, stuip, het
door ziekte geweldig samentrekken der spieren. Komt voor bij zwangere en barende
vrouwen en kleine kinderen, gaat soms gepaard met bewusteloosheid.
Eclecticus, meerv. Eclectici, uitlezers, zijn

Echtbreuk, zie overspel.
Echteld, gem. in Gelderl., bij Tiel, 2513
inwoners.
Echten, gewoonlijk naam voor het aannemen of opnemen in het huwelijk en door den
man als zijn kind verklaren van buiten het
huwelijk geboren kind of kinderen.
(2) dorp, gem. Lemsterland, Friesl., 1000

voorrijders, verkenners.
Eclampsie, aanval van

zij, die van elke stelling of phil. redeneering
naar hun inzien het beste nemen. Eclectische
wijsgeeren noemde men die wijsgeeren, die
inw.
eigenlijk geen eigen stelling hadden, maar
Echterbosch, dorp, gem. Echt, Limburg.
een stelsel samengesteld uit allerlei. Dikwijls
Echternach, (Echtern) stad in Luxem- gebeurde dit om door uitspraken van geleer,
burg, 3538 inw. ; bekend om het op Pinkste- den een godsdienstige stelling to verdedigen
ren elk jaar te houden processie (springpr.) of te bewijzen.
als dankfeest voor het ophouden van den St.
Eclips, zie verduistering.
Vitusdans, die daar in de Se eeuw heeft geEcliptica, (Gri.) zie Zonneweg.
woed.
Eclipseeren, verduisteren ; (fig.) verdwijEchtscheiding, het ontbinden van een hu- nen, onzichtbaar worden, nit de voeten
welijk door een gerechtelijk vonnis. In alle maken.
landen is het mogelijk om in verschillende
Eclogiet, een gekleurd gesteente, gevonden
gevallen het gesloten huwelijk te ontbinden. in het Fichtelgebergte in Frankrijk.
In eenige landen gaat dit zelfs zeer vlug en
Ecole, (Fr.) school.
op verzoek van beide partijen (man en
Economie,
huiswet, regeling, huisvrouw). Beiden kunnen soms dadelijk, soms houdkunde, lanr/huishoudkunde. In 't algem.
na verloop van eenigen tijd weer een nieuw de wetenschap, de kennis der stoffelijke behuwelijk sluiten. De R.-Bath. kerk staat hoefte der gemeenschap en de daarmede
geen scheiding toe, hoogstens de scheiding rekensehap houden de la ndhuishoudkunde.
tusschen tafel en bed. De gronden waarop Sociale E. de kennis van het verbruik en
men in Ned. kan scheiden zijn overspel, het voortbr
engingsvermogen van het yolk.
kwaadvvillige verlating, veroordeeling wegens Politieke E., de kennis der staathuishoudmisdrijf tot een gevangenisstraf van vier kunde i n verband met den wil van het yolk
jaar of langer, zware verwondingen, of mis- en de bestaande wetten.
handelingen, die het leven in gevaar brengen.
Ecenomisch, geregeld, volgens de economie,
Echtscheiding behoeft zeer veel formalitei- volgens de bestaande toestanden, volkshuisten. Van elkander gescheiden echtelieden houdkundig ; (ook) zuinig, spaarzaam.
kunnen met elkander geen huwelijk meer
Economist, kennel- der economic, kenner
aangaan.
der yolks-, land- of staathuishoudkunde.
Ecija, stad, Spaansche prov. Sevilla, 23,61:i
Econcom, zuinig, spaarzaam mensch.
inw. ; weverij schoenmakerijen
Ecosse, Fransche na am voor Schotland.
Eck, dorp, gem. Maurik, Geld.
Ecrasiet, een ontplofbare stof in het Oos(2) (Daniel van) Ned. jurist en staatsman, tenrijksche leger gebrnikt samenstelling gegeb. 1817.
heim.
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(Peter) Vlaamsch schrijverdaar gemaakte kaas met dien naam ; 1426
Ecrevisse,
1804/77.
werd het dorp door de Kennemers ingeEctasie, opzetting, uitzetting, opzwelling nomen.
van vaten of organen.
Ede, gem. in Geld., bij Wageningen, 19,099
Ectopie, afwijking van de gewone ligging inw. Ook wel Eede.
Edelgesteente, onder dezen naam verstaat
van een orgaan.
Ecuador, Republica del Ecuador, republiek men delfstoffen, gesteenten die zeldzaam
in Z.-Amerika, tusschen Columbia, Brazilie, zijn, met groote moeite worden verkregen en
Peru en den Grooten Oceaan, oppervl. uitblinken door glans, kleur en polijstbaar307,243 K.M. 2 , 1,272,000 inw. ; zonder de wil- held. Tot de edelgesteenten rekent men : diade Indianen, waarvan ongev. 200,000 zielen; mant, robijn, safier, smaragd, chrysoberyl,
geloof meest R.-Kath. Inw. zijn : Indianen spinel, zirkoon, beryl, topaas, toermalijn,
600,000, Spanj. 500,000, Negers en mulatten granaat, pyroop, edele opaal, cordierriet,
200,000. Het land is een bergland, geheel chrysoliet en turkoois. Het E. wordt, na verdoortrokken met de Cordillera's, waartus- handeld te zijn, gekloofd of gezaagd, om het
schen uitgestrekte hoogvlakten en laaglan- van onreinheden te ontdoen, daarna gesneden, begroeid met uitgestrekte bosschen. den en ten laatste geslepen. Zie diamant.
Het land is rijk voorzien van meren en rivie- De steenen worden alien ongev. gelijk behanren, die meest naar het Amazonengebied deld.
stroomen. Het klimaat is er tropisch en vochEdelweiss, zie Gnaphalium.
Eden, zie Paradijs.
(2) rivier in Eng., loop 105 K.M.
Edens, dorp, gem. Hennaarderadeel, Fries.

land.
Edentata, groep van tandelooze of -arme
zoogdieren.
Eder, linker zijrivier van de Fulda, 135
K.M. lang.
Edict, (Lat.) algem. kennisgeving, landsWAPEN VAN ECUADOR.
order, bevelschrift van regeeringswege.
Edict van Nantes, het gebod 13/4 1598
tig en in de hoDgere streken koel. Prod. :
IV van. Fr. uitgevaardigd,
goud (nit de rivieren) , zilver, kwik, petro- door Hendrik
leum, hout, katocn, cacao, koffie, suiker, waarbij de Hugenoten hun godsdienst mochbananen, caoutchouc, kinabast enz., ook ten uitoefenen ; 23/10 1685 door Lodewijk XIV
Panamahoeden. Hoofdbedrijven : landbouw, opgeheven.
Edinburgh, hoofdst. van het Schotsche
veeteelt en hoedenvlechterijen, enz. Het land
is verdeeld in 17 prov., met de hoofdst. graafschap met dien naam (488,796 inw.) en
Het nationaal congres (parlement) van Schotland, 395,373 inw. ; is zeer schoon
Quito.
bestaat nit een Senaat met 30 leden, voor gelegen aan den boezem van de Forth en
4 jaar gekozen, en een Kamer van afgevaar- tusschen het gebergte. Was lang de zetel van
digden met 41 leden, d. i. 1 per 30.000 inw., den Schotschen adel. Heeft hooge schoone
voor 2 jaar gekozen. De president wordt gebouwen, waarvan uit de 16e eeuw, vele
voor vier jaar gekozen, met den vice-presi- kerken, kasteel enz. Zetel der regeeringsdent ; voor 1906/10 president Eloy Alfaro. lichamen van het land. Veel industrie, o. a.
Grondwet van 1830, herzien 1897. Verder drukkerijen, binderijen, papierfabrieken, letspoorweglijnen 547 K.M., telegraaf 1524 tergieterijen, handel enz. De stad werd het
K.M. Leger in vredestijd 1000 man, oorlog eerst in de 10e eeuw genoemd. 1437 residen15,000. Het land kwam 1523 in 't bezit der tie der Stuarts, 1456 hoofdst. van Schotland,
Spanj. en werd bij het onder-koninkrijk 1650 door Cromwell ingenomen.
Nieuw-Granada gevoegd ; 1820 maakte het
Edison, (Thomas Alva) beroemd Amerik.
zich, als deel van Columbia, van Spanje los, uitvinder van verschillende apparaten, geb.
maakte zich 1830 ook van Columbia vrij en 10/2 1847 te Milan (Ohio). Was krantenjonwas van dien tijd af zelfstandig. De eerste gen en begon met zelf een krantje uit te
president was generaal Juan Jose de Flores. geven „Grand Trunk Herald". Hij kwam
later bij de telegraphie, waar hij proeven
Ecusson, (Fr.) wapenschild.
Eczeem, exzema, (Gri.) de meest voork6- nam om langs denzelfden draad naar twee
mende huidziekte, vormt soms blaasjes, kor- zijden te telegrafeeren ; hierdoor kwam hij tot
sten, doch ook wel gewone afschilfering.
de uitvinding van den zelfwerkenden overbrenger, waardoor telegrammen automatisch van
Ed, afkorting van Editio (Lat.)
de eene leiding op de andere overgebracht
Editio, (Lat.) editie, uitgave.
Edam, gem. in N.-Holland, aan de Zuider- kunnen worden. Hij sloot eenige octrooien af,
zee, bij Amsterdam, 6566 inw. ; bekend om de waardoor hij geld genoeg kreeg om een labo-
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ratorium to Menlo Park bij New-York to voorhanden is en geen bewerking behoeft;
kunnen oprichten en den telegraafdienst een stof die reeds in een te bearbeiden stof
vaarwel te zeggen. Hij legde een bewonde- of lichaam bestaat. Is het tegenovergestelde
renswaardige werkkracht aan den dag, gunde van product, iets wat door arbeid verkregen
zich geen rust en deed steeds nieuwe uitvin- wordt.
Edward, eenige koningen van Engeland,
wij noemen : (1) de oudere, Angelsaksisch
koning, 901/925, breidde het land uit. (2) de
belijder of heilige, 1042/1066, geb. 1002,
leefde 27 jaar als balling in Normandie, was
zwak maar welgezind. (3) I, koning van
Eng., 1272/1307 ; onderwierp na een bloedi!:2;en. strijd van ongev. 10 jaar Wales. Voerde
onophoudelijk oorlog, moest een constitutie
invoeren en allerlei concession does em het
geld daarvoor to verkrijgen. (4) II, 1307/27,
;goon van den vorige, gob. 1284, was de eerste
die als prins den titel Prins van Wales
•
T. A. EIM4):".Y.
droeg. Was genotziek, voerde Been oorlog,
werd ten laatste door de Schotten onder.
dingen. Zelfs kort geleden hoorde men nog wel Bruce verslagen en teekende den vrede; was
van nieuwe vindingen van E. Hij heeft niet voortdurend in strijd met den adel en
minder dan 800 patenten genonlen. Van zijn niet bij machte de ontevredenheid te deniuitvindingen noemeri wij : batterij-telephoon, pen. Er begon een ware anarchic te heerphonograaf, microphoon, microtasimeter, schen. Zijn -vrouw, koningin Isabella, en zijn
aerophoon, megaphoon, phonoplex, thermos- soon, verbonden zich met de ontevreden edecoop, treintelegraaf en -verder is hij de uit- lei: en E. werd van den trooii vervallen vervinder van een verlichtingscentrale en de klaard en eenige dagen later vermoord. (5)
eerste bruikbare electrische gloeilampjes. HI, 1327/77, zoon van den vorige, geb. 1312,
Groote fabrieken zijn opgerieht om zijn uit- onttrok zich 1330 aan zijn voogdii. Was eext
gevonden apparaten te vervaardigen. Nog zij eerzuchtig vorst, hersteide het Eng. gezag
zusters-zoon, na
medegedeeld dat E. van vaderszijde van Ned. in Schotland en maakte
den dood van Karel TV, aanspraak op den
afkomstig is.
Edisto, rivier in. N.-Amerika, staat Z.-Ca- Fr. troon; dit wikkelde het land in eon
langdurigen oorlog, die dikwijls met good gerolina, mondt in den Atiantischen ()ceaan.
volg gestreden word. Hij vernietigde de Pr.
Editie, (Fr.) uitgave.
vloot en drong zelfs tot Parijs door. IntusEditeur, (Fr.) uitgever.
Edmonton, voorstad van London, graaf- schen waren de Schotten opgestaan en E.
tuehtigde deze o onbarmhartige wijze. Hij
schap Middlessex, 46,899 iri.w.
Edmund, can koning der 0. Angelen, werd nam den titel van koning van Fr. aan, doch
870 door de Denen verslagen, is later geca- kon het land niet onderwerpen en sloot
inoniseerd. Geldt als de schutspatroon der uitgeput vrede, waarbij hij eenige pie atsen
Eng. koningen ; gedenkdag 20 Nov. op 't vasteland Ern een groote seam geld Bois
de oudere, koning der. W.-Saksen en krijgen. E+ rankr. hield zich echter hieraan
(2)
Aiigelsaksen, 941/946, streed tegen de Schot niet en kort daarop was Eng. gebeel van het
vastelend verdreven. E. is de stichter yea
ten en Denen, word vermoord.
(3) E. Tronside, koning van Eng., moest de orde van den kouseband. (6) IV, 1461/83,
het grootste deel van zijn land a,an de Denen soon van Richard„ hertog van. York, gob.
afstaan, onder koning Can.ut of Knoet. Werd 1441. ; deze was door geweld op den troon gekomen, in den grootm strijd tusschen de
1016 vermoord.
bergland in Arabia petraea, aan de huizen. York en Lancaster, die 30 jeer duuroverzijde der Doode Zee, was bowoond door de, bekend ender den naam va P. den strijd
de Edomie,ten, de inakomelingen van Ezau tusschen. de Ronde en de Witte Roos ; voortof Edam, die vijandig gezind tegen de lisrae- durend incest hij strijden can velen werden. op
lieten waren. Door Saul en David overwon- zijn bevel onthoofd. Door het verleenen van
nen, te•wij1 Salerno er een handelsvloot uit- rechten aan de familie zijner gemalin, dochrustte ; werd later eon deel van Juda, ook ter van den hertog, van Bedford, verergerde
door Herodes onderworpen. Na de verwoes- de toestand seer, overal brak opstan.d nit en
Ling van Jeruzalem deel van Arabic. E. moest 1.470 naar Holland vluchten, 1.471
versloeg met bekeerde hij echter terug
Eduard, zie Edward.
hulp van den hertog van Bourgondie, zijn
Educatio, (Fr.) opvoeding.
een stof of vonrwerp dat reeds swager. het lege• van Hendrik TV die zich.
Educt,
-
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an den troon had meester gemaakt. Later
trachtte hij Fr. in bezit te krijgen, maar dit
mislukte geheel. Nogmaals moesten vele adelIijken het schavot bestijgen. Na zijn dood
inaakte zijn brooder, de hertog van Gloucester, zich meester van den troon en liet de
twee zoons van E. IV vermoorden. E. V was
teen 12 jaar. (7) VI, 1547/53, zoon van Hendrik VIII, geb. 1537, bevorderde het protes-

Eed

kend. Bij de oude Germanen was een eed het
hoogste bewijs en geloofde men niet aan ontrouw, wanneer een eed was afgelegd. In de
middeleeuwen kwam de eed algemeen in gebruik. Het is echter voor duizenden den
laatsten tijd slechts een vorm, een oude gewoonte, om plechtig iets to beloven, waardoor de staat het recht heeft verkregen den
belover te vervolgen en to straffen, zoo deze
zijn belofte breekt. Velen moeten zich onderwerpen aan den eed, o. a. militairen, ambtenaren, voogden, artsen, getuigen, deskundigen, makelaars enz. De wet staat toe, dat
personen, die een eigerneen erkenden godsdienst aanhangen, waarbij het zweren verboden is, de eenvoudige formule „ik beloof'•
uitspreken. Al het overige is gelijk. Hoewel
niet bij de wet erkend, heeft men nog andere
vormen, dan het als getuige aanroepen van
God. Men kan een eed aflegge -n op het geweten, de eer, gezondheid, familie enz. Pit
wordt gewoonlijk onder vloeken gerekend.
Eede of Ede, gem. in Zeel., bij Sluis, 1074
EDWARD VU.
inw. Niet to verwarren met Ede, of Eede.
bantisme ; zijn testament werd door zijn zus- (Zie ald.)
Eeden, (]Frederik Willem van) Ned. botater Maria vernietigd. (8) VII, sedert 22/1
1901 koning van Eng. en IerlfInd, geb. 9/11 niens, 1829/1901, directeur van het Koloniaal
1841 ; volgde zijn moeder, koningin Victoria, Museum te Haarlem. Schreef over houtsQorten en vezelstoffen.
ep, 10/3 1863 gehuwd met Alexandra, prin(2) (Dr. Frederik van) Ned. geneeskunces van Denemarken ; deze geb. 1/12 1844.
E. is sedert 1/1 1903 keizer van Indio. (9) dige, dichter, schrijver en cooperator, stichWij noemen nog E., prim van Wales, de ter der kolonie „Walden", geb. 3/4 1860.
zwarte ruiter genaamd, de oudste zoon van Schreef een reeks werken, die alien blijken
E. III (zie no. 3), streed tegen Fr., woonde geven van diepe gevoeligheid en zijn. geschrete Bordeaux en Angouleme. Werd door de
Franschen 1369 verdreven, gest. 1376. Hij is
de vader van Richard, koning van Eng.
Edwards, (Amelia Blandford) Eng. schrijrster en Egyptologiste, 1831/92, schreef geclichten, romans en novellen.
(2) (Mathilda Barbara Betham) geb. 1836,
schreef gedichten en romans.
(Henri Sutherland) Eng. schrijver,
(3)
geb. 1828.
Eeckhout, (Gerbrand van den) Ned. schilder, 1621/74 ; leerling van Rembrandt.
DR. F. VAN EEDEN.
Eecloo, stad, Belg. prov. O.-Vlaanderen,
13,100 inw. ; vlas- en uolspinnerijen.
Eed, een vorm om plechtig te verzekeren, yen in schilderachtig schoonen stijI ; zij bedat men de waarheid heeft gesproken of zal hooren tot de beste werken der nieuwere litespreken, of dat men ergens trouw aan zal ratuur. Zijn „De Kleine Johannes" is een
blijven, of ergens over zal zwijgen. Het is van de meest gelezen werken. E. is een man,
eenvoudig het afieggen van een plechtige die niet van veel praten houdt en inziende,
gelofte. Gebeurt gewoonlijk bij aanroeping dat de samenleving niet is wat zij zijn kon,
van God als getuige. Deze vorm was reeds begon hij met te trachten deze te verandebij de Israelieten eenige eeuwen voor Chr. in ren metterdaad. Hij stichtte de vereenigebruik ; meineed, het verbreken van een ging Gemeenschappelijk Grondbezit en de
eed kon echter toen slechts door God gestraft kolonie „Walden" to Bussuin, waar hij
worden. Ook bij de Rom. hechtte men groote trachtte met zijn vrienden door handenwaarde aan een eed ; eerst werd het verbre- arbeid in zijn onderhoud te voorzien en hij
ken licht, later streng gestraft en tegenover hoopte hiermede langzaam maar zeker de
den keizer als majesteitsschennis aangere- arbeiders aan den loondienst to onttrekken
Encyclopaedie 18
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en tot bezitters en vrije arbeiders te maken.
Onder dien naam werd een bakkerij, chocoladefabriek en een winkel gesticht. Trots het
schoone doel, ging het grootste deel van deze
werken door verschillende omstandigheden
verloren, hoewel de winkel bleef bestaan en
thans in andere handen tot een zekeren bloei
is gekomen, terwiji nog andere afdeelingen
zijn opgericht.
(2) (Jan Baptist van den) Vl. musicum,
geb. 1842.
Eeghen, (C. P. van) Amsterdamsch koopman, philantroop en stichter van het Vondelpark, 1816/89, hoofd der Ned. Bank.
Eekhoorn, Eekhoornachtigen (Sciuridae),
familie der knaagdieren ; hiertoe behooren
ook de Marmotten. De eigenlijke E. hebben
een 60 soorten, met 3 geslachten, de gewone
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geheele wereld voor en hebben in de tropen
de meeste soorten, vliegen en zwemmen goed,
doch loopen slecht, doordat hun pooten yer
naar achteren staan. Zij leven van plantendeelen, insecten, wormen, weekdieren, kleine

HUISEEND.

visschen en aas. De wilde tend woont het
meest in 't Noorden en trekt tegen den winter met luid geschreeuw in groote troepen
naar het Zuiden, om tegen den zomer terug
te keeren. Zij zijn moeielijk te vangen of to
schieten, daar zij altijd in troepen leven,
waarvan eenigen waken en bij het minste gedruis een geschreeuw aanheffen, dat spoedig
algemeen is. Zij leggen in April 8 a 16 eieren,
welke in 24 a 28 dagen uitkomen. Zij zijn.
makkelijk tam to maken en zoeken dan hun
eigen voedsel. Reeds in de oudheid had men
tamme eenden..
Eendagsvlieg of Haft, (Ephemerida) een
netvleugelige insectenfam., leeit hoogstens
een dag en neemt in dien tijd geen voedsel
op. Leeft als larf bij duizenden in rivieren

EEKHOORN.

meestbekende kleine, roodbruine diertjes, in
de Europeesche bosschen algem. bekend, hebben een langen dichtbehaarden staart, leven
op de boomers en voeden zich met noten,
eikels, zaden enz. ; verder de vliegende E.,
kan 20 a 30 M. springen of vliegen, en de
card-E.
Eekhoornkat,
een Z.-Amerik. civetkat,
nachtdier ; gelijkt op een marter.
Eekhoud, (Georges) Belg. schrijver, geb.
1854, red. van de „Etoile Beige", schreef gedichten over het Vlaamsehe land- en stadsleven.
Eelde, gem. in Drente, bij Assen, 2578 inwoners.
Eem, rivier in. Utrecht, stroomt in de Zuiderzee.
Eemnes, gem. in. Utrecht, aan. de Zuiderzee, bij Amersfoort, 1307 inw.
Eems, zie Ems.
Eend, (Anas) een uitgebreide groep van
zwemvogels (Natatores) ; zij vormen talrijke
soorten en hebben een in allerlei kleuren
voorkomende vederdos, Zij komen over de

CENDAGSVIAVEG.

(veel in de Riviera), ongev. 2 a 3 jaar, wheel geslachteloos en voorzien van stevige
wapenen, hier maken zij jacht op andere insocten en op elkander, om op een zomerschen
dag, ook weer bij duizenden, als volkomen
inseeten uit de rivier op to stijgen. Hebben
dan een dun, week liehaam, groote oogen en
korte sprieten, rudimentaire monddeelen en
geen verdedigingsmiddelen. Zij komen dan bij
geheele wolken voor en gaan dadelijk tot
paring over. De mannelijke sterven dan
dadelijk daarna, de wijfies vliegen nog even
rond orn hun eieren te leggen. en vallen dan
eveneens in het water. Sores vormen de doode
liehaampjes van deze diertjes zichtbare drijvende heuveltjes in de rivier.
Eendenkroos, (Lemna) een plantengeslaeht
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nit de fam. der Lemnaceeen, komt in Ned.
in 5 soorten voor. Leeft aan de oppervlakte
van stilstaande wateren ; het heeft geen
d.eren, doch bladachtige stengelverbreedingen, die elk een worteltje dragen ; aan den
rand der stengelleden komen kleine, niet in
't oog loopende bloempjes voor, die meestai
bij drie in een vliesje bijeen zitten, 2 man-

thuis behoorde, en hoewel er ook daar over
het boost gesproken wordt, heeft men er tot
nog toe goon spoor van kunnen vinden. In
eenige curiositeiten-verzamelingen had men
een tand van den Narwal voor den hoorn
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van dat boost aangezien. De afbeelding komt
voor in het wapen van Eng.
(2) een sterrenbeeld aan beide zijden van
den evenaar, tusschen 5 uur 55 min. tot 8
itur 40 min. rechte klimming en 11 gr. tot
12 gr. declinatie ; heeft eenige prachtige sterEEND ENKROOS.
renhoopen en dubbelsterren.
Eenrum, gem., in Groningen, bij Gron.,
nelijke en 1 vronwelijke bloexn ; elk der man- 2711 inw.
Eenigenbrug,
dorp, gem. St. Maarten,
nelijke bloemen heeft een Eaeeldraad en de
N.-Holl.
vrouwelijke een stamper.
Eenslachtig, 'wend men in de botanie bloeEendenmossel, (Lepas anatifera) lam. der
Rankpootige schaaidieren, zijn met een yin- men, die enkel meeldraden of enkel een stamgervormige steel met 6 paar geledene can- per hebben.
Eenzaadiebbige planten, zie Monocotylen.
hangsels voorzien, waarrnede zij zich vastEer, HonorDignitas, achting, waardighechten can voorwerpen in zee, als hout,
steen, visch of seedier, terwij1 zij zich met de heid ; een verhooging, een vergrooting van
aanhangsels het voedsel naar binnen spoe- een mensch, in vergelijking met anderen, in
len ; behooren in de warme zeeen thuis, doch moreelen zin. de meerwaarde van den
drijven met verschillende voorwerpen m.ee mensch.
Eerbeek, dorp, gem. Voorst, Geld., MOO
naar Europa. Zij ontleenen hun naam aan
het sprookje dat hieruit een eend geboren inwoners.
Eerde, dorp, gem. Veghel, N.-B.
wordt.
Eeredienst, naam voor de uitwendige godsEenheid, elk voorwerp op zich zelf beschouwd ; maatstaf waarmede men stoffen dienstvormen, ter eerbewijzing van het aanIn
meet ; ook eon lichaam of voorwerp dat, hoe- gebeden Opperwezen of Opperwezens.
wel samengesteld, een geheel vormt, gelijk- -verschillende regeeringen heeft men een afheid, eendracht. Concrete E., een vastgestel- deeling in het ministerre voor den eeredienst.
de of bepaalde grootheid (pond, kilo, liter). Behoort in Ned. onder dep. Justitie en FiEenhoevigen, (Solidungula) een groep van nancien. Iedere erkende godsdienst wordt
zoogdieren, voorzien van een hoef, een onge- door de regeering beschernid.
Eereprijs, een plantengeslacht, zie Vero8pleten hoef. Worden in onzen tijd door het
paard en den ezel vertegenwoordigd. Er nica.
Eornewoude, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
komen in het tertiaire tijdperk vormen voor,
waarbij men de geleidelijke overgang kan Friesland.
Eersel, gem., in N.-Brab., bij Eindhoven,
mien van vijf tot een teen, eerst het versmelten van 5 tot 3 en later het wegvallen der 1096 inw.
Eerste Kamer, Senaat, in onze tegenwoortwee laatste teenen, om plants te maken voor
dige staatsinrichting, dat deel der wetgevenden hoef, dien wij thans kennen.
Eonhoorn, (Monoceros), was volgens de de inacht, dat bestaat nit 50 leden uit de
volkssage een dier in de gedaante van een e ristocratische wereld, gekozen door de leden
paard met een grooten hoorn voor op den der Provinciale Staten ; deze zijn om de wetkop. Aristoteles en Plinius maken er mel- ten door de Tweede Kamer aangenomen, na
ding van, doch zij erkPnnen het wezen nooit to zien en te onderzoeken en mogen deze dan
gezien to hebben. Sommigen meenden dat verwerpen, doch goon veranderingen aanbet in Afrika. anderen dat het in Indio brengen.
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Eerstgeboorterecht, het recht van het
eerste, oudste kind van een huisgezin ; dit
had voorheen meer waarde dan thans, met
het oog op erfenissen, aanspraken, titels
enz. Het bestaat thans nog, doch slechts in
engeren zin.
Eestrum, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
Fries!.
Eethen, dorp, gem. Heesbeen, N.-Brab.
Eetvelde, (Edmond, baron van) Belg.
1..;taatsman, adviseur in de Congo-aangelegenheden, des konings, geb. 1852.
Eeuw, een tijdruimte, een tijdsverloop van
100 jaren. De twintigste eeuw hegon dus
I Jan. 1901 en eindigt 31 Dec. 2000.
Eermig, door alle eeuwen heen, aan de
eeuwen eigen, d. i. dus altijd, zonder begin
en zonder einde. Hoewel het voor den
mensch seer moeilijk is dit in zich op te
nemen en zelfs onmogelijk een voorstelling er
van te maken, moet het toch bestaan. Het
komt echter doordat een mensch self aan een
begin en einde is gebonden. Een zinnebee/dige voorstelling geeft het beeld van een
slang met den staart in den bek.
Eeuwige stad, eerenaam voor Rome.
Eeuwigheid, de tijd die eeuwig is. Zie
eeuwig.
Eext, dorp, gem. Anloo, Drente, bij Assen.
Effect, het gevolg van een werking, het
succes, de uitwerking, de indruk ; (ook)
staatspapier.
Effecten, geldswaardige papieren, onverschillig van welke waarde, rente enz. ; (ook)
wissels, banknoten enz.
Effectief, (Fr.) werkelijk, wezenlijk, waarlijk.
Effen, (Justus van) Ned. schrijver, 1684/
1735, redigeerde de Ned. Spectator (12 dln.).
Efflerescentie, (Lat.) bloei, bloeitijd ; (ook)
huiduitslag, of uitslan- van salpeter op muren.
Eg, eel algern. bekend
'
boerenwerktuig,
om het land na het ploegen zacht en gelijk te
maken.
Egaal, gelijk, effen, onverschillig.
Egau, zijrivier van den Donau, Wiirtemberg.
Egba, negervolk in N.'lijk Guinea, 200,000
koppen.
Egbert, koning van Wessex, vereenigde 7
Anglo-Saksische koninkrijken onder zich, 827,
waardoor hij de eerste koning van Engeland
werd, gest. 836.
Egede, (Hans) een apostel der Eskimo's,
1684/1758, wist 1725 op Groenland een Christ.
gem. te stichten.
(2) (Paul), soon van den vorige, 1708/89 ;
eveneens zendeling op Greenland, later in
Denma,rken prof. in do godgeleerdheid.
Schreef versehillende Christ. werken in de
taal der Groenlanders en gaf versehillende
woordenboeken
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Egels, (Hirudineae) een fam. van zoogdieren en orde der insecteneters, hebben een
spitsen snuit en zijn overdekt met stekels. In
Eur. ongev. 1/3 M. groot, voeden zich met
slakken, wormen, muizen, kliene slangen ens.
Eger, linker zijrivier van de Elbe, in Bohemen, 280 K.M. lang.
(2) zijrivier van de Wornitz, Wtirttemberg.
(3) stad in Bohemen, aan de rivier de E.,
23,665 inw. ; stadhuis waar 25/2 1634 Wallenstein verznoord werd. Industrie, weverijen;
ontstond in de 12e eeuw en werd verschillende keeren ingenomen, later bij Beieren gevoegd.
Egg of Egg, eiland aan de W.-kust van het
Schotsche graafschap Inverness, 200 inw.
Eggan, handelsstad aan den Niger, OpperGuinea, 15,000 inw.; Duitsche factorie.
Egge, zie Eg.
Eggeling, (Julius) Duitsch Sanskritist,
geb. 1842 ; prof. te Londen.
Eggert, (Willem) een rijk poorter van Amsterdam, was ongev. 1340 geboren, werd
schepen van A. Stond in hooge gunst bij
Willem IV , hertog van Beieren. Hij wordt als
den stichter van Purmerend genoemd, gest.
1417. Zijn stoffelijk overschot werd in de
Nieuwe kerk, waarvan hij door een schenking
de stichter was, te Amsterdam begraven.
Eggmuhl, Echtniihl, dorp in Beiersch regeeringsdistr. Neder-Beieren, 400 inw. ; bekend
door den slag van 22/4 1809, waarbij de
Oostenrijkers door het Fra,nsche leger onder
Davout versiagen werderi.
Egli! Skallagrimsson, een Uslandsche dichter, 901 geb., was tevens krijgsma,n en zeeroover ; hij werd ter dood veroordeeld, doch
voor een lied, dat hij op den koning maakte
en gewoon uit het hoofd opzeide, verkreeg
hij de vrijhoid, waarna hij zich aan het
dichten gaf.
EgiEsson, (Svienbjorn) IJslandsche taalkundige, 1791/52, bezorgde de vertalingen van de
werken van Homerus.
Egin, stad in Aziatisch Turkije, vilajet
Mainfiret Azir, 19,000 inw.
Egina, (Aegina) Gri. eiland bij Argolis in
de Saronische Golf, 85 KM 2 , 8231 inw.
Eginhard, geheimschrijver van Karel den
Groote, 770/840, schreef een biographie van
dezen, bouwde een Benedictijner klooster te
Seligenstadt a/d Main, alwaar h.ij stierf.
Eglise, (Fr.) kerk.
Egmont, of Egmondt, naam van een zee'
oud en aanzienlijk Roll. geslacht. Volgens
overleveringen was do stichter een soon van
den Frieschen koning Adgillus, droeg den
naam van Radboud en leefde ongev. 800.
Verder noemen wij, (1) Berwoud of Beerwald, de eerste waarvan de geschiedenis vonhaald, gehuwd met een dochter van den
, 4raal van Vlaanderen llosamunde ; sneuvelth
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1114 tegen de W. Friezen. (2) Albrecht, zoon men, waardoor E. net zijn aanhangers de
van den vorige, dapper krijgsman, werd door stad kon verlaten. Werd tot stadhouder van
graaf Floris tot stadhouder van Holl. be- Artois en ridder van het Gulden Vlies benoemd, zakte met zijn paard door het ijs bij noemd, sneuvelde aan het hoofd van een.
Schagen, 1168, bij het vervolgen der W. Frie- Spaansch leger in Frankrijk. (12) Maximilizen. (3) Wouter, zoon van den vorige, 12de aan, graaf van Buren, ridder van het Gul.beer van Egmond, voerde strijd met den den Vlies, veroverde Darmstadt en Frankgraaf van Loon, zijn kasteel werd verwoest ; fort, streed ook in Afrika. Hij wordt de
werd door den graaf van Holl. gevangen ge- grootste grondhezitter in Ned. genoemd ; hij
nomen, doch door zijn vier broeders bevrijd, stierf in voile wapenrusting in zijn riddergest. 1208. (4) Willem, helegerde bet slot zaal 1548. Zijn dochter Anna buwde met
van Muiden, gest. 1304. (5) Arend, beer van Prins Willem I van Oranje.
IJselstein, liet een vaart van Egmond mar
Egmond, (Abdij van) werd volgens de geAlkmaar graven, Best. 1409. (6) Jan, bijge- schiedenis door Dirk I, graaf van Holland,
naarnci met de bellen, omdat zijn kolder met van bout gebouwd en bewoond door monnikbelletjes was voorzien, vijand van graaf Wil- ken van de Benedictijner orde 889. Dit werd
lem VI ; werd 1412 beschuldigd aan een aan- door de Friezen verbrand en door Dirk H
slag op dezen to hebben deelgenomen. Zijn van steen weder opgetrokken. 1350 ontstond
goederen werden verbeurd verklaard en hij om dit klooster hevige twisten tusschen de
zelf verbannen. Zijn zoon werd erfgenaam abten van het klooster en de beeren van Egvan het hertogdom Geld. en hij zelf voogd. mond, welke zich de goederen hadden toegeDeze word daardoor stamvader van het !flat- eigend. 1437 werden de graven in 't gelijk
ste huis van Gelderl., gest. 1451. (7) Wit- gesteld door Philips van Bourgondie en op
lem, beer van Egmond, IJselstein, Leerdam, bevel van den paus. Hierna, word een verSchoonderwoert, Haastrecht en Baar, stond drag gesloten. 1576 werd de beroemde abdij,
Karel den Stoute bij en werd daardoor stad- waar de graven van Holland tar aarde wahouder van Geld., later ridder van het Gut- re n besteld, net Naar beroemde bibliotheek,
den vlies, gest. 1483. (8) Jan, bijoennamd de vele kerksieraden ez kostbaarheden, door
Manke, 1438/1526 ; word stadhouder van Hol- stichting van een berg de van Sonoy een proof
land, 1486 ridder van het Gulden vlies, over- der vlammen. Zelfs de bouwvallen zijn gebeel
won de Hoekschen in het Brouwershavensche verdwenen.
gat, deed 1492 de onlusten van het Brood- en
Egmond aan Zee, gem. in N.-Holl., bij AlkKaasvoik verminderen. (9) Jan, 1499/1528, maar, 2829 inw. ; het dorp werd 1036 gevergezelde Keizer Karel. V op al zijn toch- sticht.
ten, ridder van bet Gulden Vlies. (10) LaEgmond Binnen, gem. in N.-Holl., bij Alkmoraal, 2e zoon van den vorige, 1522/1568, maar, 1742 inw. ; het dorp E. op den Hoef
een der beroemdsto uit zijn geslacht, prins bevatte het kasteel van E., hetwelk verschilvan Gameren en Steenhuizen, heer van Pur- lende malen verwoest werd en thans geheeT
Therende en ridder van het Gulden Vlies, verdwenen is. Thans nog oude slotkapel,
vergezelde den keizer Karel V steeds en ook waarin Herv. kerk.
diens zoon Filips door de meeste Ned. steEgo, (Lat.) ik.
den. Versloeg de Franschen bij Grevelingen
Egoisme, (Lat.) de zucht, de gewoonte of
-

-

-

1558, waarvan hij den naam van „bevrijder de aard om altijd aan zich zelf to denken,
van Vlaanderen" kreeg ; tegen hem werden zich zelf to bevredigen, altijd eigenbelang
de eerste uitingen van den opstand tegen. voorstaau, zelfs ten n adeele van anderen.
Spanje gericht, stond de landvoogdes na den
Egotism, (Lat.) eigenwaarde, zelfvergobeeldenstorrn ter zijde en trachtte de yolks- ding.
rechten tegen de ketters to verdedigen. Werd
Egoist, (Lat.) zelfzuchtig mensch.
1568 met den graaf van Hoorn aan eon maalEgolstisch, zelfzuchtig, eigenbatig.
tijd van Alva genoodigd, daar gevangen geEgypte of Aegypte, door de Arabieren en
nomen en 5/7 op het marktplein to Brussel Turken Masr en door de Israelieten Mitzter dood gebraclit. (11) Philips, oudste zoon genaamd, een landschap in bet N.-O.
van den vorige, 1558/90, koos de zijde der van Afrika, tusschen de Middell. en Roode
staten en werd 1576 door Spanje gevangen zee, Nuhie en de Sahara, doorstroomt door
genomen, doch spoedig weer vrijgelaten. Tee- den Nijl (Nijldelta), die door vruchthare dalkende 1577 de Unie to Brussel ; hij verzoende vlakten en weinig hooge Bergen omgeven is.
zich met den koning on knoopte onderhan- Het was in de oudheid eon zelfstandig gedelingen aan met Parma, om hem Brussel in bied, doch thans on sedert jaren onderkode handers to spelen. Dit werd ontdekt en ninkrijk van Turkije, oppervl. 994,300 KM. 2,
hij gevangen genomen. Stellig was hij op de waarvan slechts 29,437 KM 2 voor cultuur
plaats van zijn vader terecht gesteld, ais geschikt is, doch zelfs nog lang niet gebruikt
niet een overeenkom.st tot stand was geko- wordt ; (1907) 11,206,3.59 inw., (rekent men
.
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Soedan erbij, dan 3,029,668 KM 2 , met den Nij1 verbonden is. Algemeene weer14,518,274 inw.) Hiervan 9 mill. Mohamme- plicbt, met een leger in vredestijd van 18,000
flamer', 600,000 Kopten, 120,000 andere man, met Eng. bezetting van 5700 man.
Christenen, 25,000 Joden. Het Nijlgebied Spoorweglijnen (1906) 5204 KM., hiervan
(vruchtbare land) wordt elk jaar door den 2865 staa tsbezit. Telegraaflijnen 4083 K.M.
Nijl overstroomt, de hoogste stand is in Het land is in gouvernementen en prov. verSept. Deze overstroomingen worden echter deeld, en wordt geregeerd door den onderkogeregeld door sluizen en kanalen, het meest ning, (Khedive) thans Abul Abbas II,
bekende kanaal is het Jozefkanaal, 350 KM. sedert 7/1 1892, geb. 16/7 74, bijgestaan door
7 ministers. Het onderwijs staat er op zeer
lage sport. E. was in den oudsten tijd de
bakermat der berchaving en de overblijfselen van bloei worden nog heden bewonderd.
Vooral de kunst was er ongeevencard, niet
alleen can fijnheid van bouw of kunstigheid„
doch ook aan grootschheid. Met de wetenschap hielden in het oude E. alleen de priesterkasten zich op, terwiji 2000 v. Chr. het
E.

PYRA MID EN

Hoofdprod. rijst, katoen, indigo, tabak, olijven, suiker, vlas, g•anen (3 oogsten
per jaar), caoutchouc, hennep, lijnzaad,
opium, petroleum. De bevolking bestaat uit
allerlei rassen en stammen, de zwervende Bedouinen, (niet geteld bij het getal inwoners), Arabieren, Fellah's, Kopten, Turken,
.Loden, Zigeuners en ongev. 112,000 Europeanen. De landstaal is het Arabisch. Weinig indu.strie, handel, meest over Alexandrie.
De voornaamste steden zijn Alexandria,
Suez ; verder noemen vv-ij Tanta,

SPHINX EN PYRAMME.

land reeds een geordende, staat was. De cud-

ste koning uit de geschiedenis is Menes, 3892
voor Chr., de stichter van de oude hoofdst.
Memphis. Zijn opvolgers nit de 4e dynastic,
3095/2903, bouw den de pyramiden van Gizeh.
2100 v. Chr. werd het land veroverd door de
Semitische volkeren nit Syria, die er tot 1650
heerschten. Under Sethos I en Ramses II,
1439/1322, werden groote landstreken. Aziii

EGYPT1SCHN MUITIVFEEKENINGEN.

ver)verd, die echter in de 13e eeuw aan Assyria verloren gingen. Sesotris, eerste koning
Sioet, Zagazig, .Mansoerah, Darnanhour, der 22ste dynastie, veroverde Palestina en
Keneh enz., met de hoofdst. Kairo. De voor- Jerusalem. E. werd 730/672 door de Ethioasamste waterveg is het Suezkanaal, dat piers, 655 door de Apsy•i6rs, 525/405 door de
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Perzen en 340/332 door Alexander den Groote
Treroverd. 305/30 v. Chr. onder de Ptolomeers.
Daarna een Rom. prov. Bij al deze veroveringen ging d9 geheele beschaving verloren en
ontstonden de rondtrekkende volkstammen.
385 na Chr. bij het Byzantijnsche rijk, 638
door den Arabier Arum veroverd, waardoor
ook het Christendom verloren ging en plaats

El

kwam echter het erfelijke stadhouderschap
met den naam Khedive. 1863/79 werden de
grenzen Z.lijk bijna tot den Equator uitgebreid, de industrie begunstigd en 1869 het
Suezkanaal geopend. 1882 opstand tegen de
vreemdelingen. doch door Eng. met geweld

onderdrukt. flierdoor kreeg Eng. vasten voet
in E. en werd het eigenliik een Eng. kolorne
met geregelde administratie en ordelijk fimoest maken voor den Islam. Daarna maakte nancieel behec-,q..
Egypte!ogle, wetenschap der Eg.-sche oudhet zich herhealdelijk vrij, werd weder onderworpen, tot het 1171 vrij werd. 1250 werd beden.
Egyrtoloog, kenner van Eg.-sche oudheden.
de Sultan door de paleiswacht verinoord,
Ehrenberg, (Christ. Gottfried) Duitsch
waarna men beg6n net de Sul -taps te kiezen.
In 265 jaar volgden er 47 op elkander, steeds natuurkundige, 1795/1876 ; prof. te Berlijn.
Ehrenbreitstein, stadje tegenover Koblenz,
gepaard gaande net rnoordpartijen. 1517 werd
het land door de OsmTnen onderworpen en vesting, ongev. 1000 gebouwd. 1801 door de
door Sultan Selim I in 24 Osmaansehe prov. Fransehen in de lueht laten vliegen. 1816
verdeeld. 1798/1801 door de Franscheu bezet, herbouwd.
Ehrlich, (Paul) Duitsch patholoog, geb.
waarna het wader aan de Porte kwam. 1854.
1806 werd Mehemed-Ali tot stadhouder beEi, algemeene naam voor de oorspronkenoemd ; deze, veroverde Nubia, Senaar en
lijke eel, waaruit een organisme, een samenKordofan en vatte zelfs de wapens tegen de
gesteld leven geboren wordt ; vormt zich
Porte op. Werd 1 . 840 door de EuropePsche mo- bij de vrouwelijke individuen en heeft oni tot
ontkieming te komen, de manlijke bevruchtende stof (teelstof) noodig. Het ei van vogels is eigenlijk een samengesteld lichaam en
heeft buiten het ei, de voeding of benoodigde stoffen voor het wezen dat daaruit zal
komen, bij zich ingesloten.
El van Columbus. Toen eens bij een feestmaal ter eere van Columbus eenige wangunstigen smaalden op het eigenlijke nietsbeduiden van het vinden van het landje, daar
men slechts W.-waarts had te varen, vroeg
C. den kardinaal Mendoza of deze een ei op
een punt kon zetten. Deze moest ontkennen,
waarop C. het ei eenvoudig een weinig hard
neerzette, waardoor de schaal een deuk vertoonde en het ei bleef btaan. Natuurlijk vond
gendheden gedwongen zich wader te onder- men dat zeer eenvoudig, als men het slechts
werpen en Assyria weder prijs geven. Hij be- geweten had. C. helderde op dat het ook
VOOEGEVEL VAN !,/:EN EGYPTISCHEN TEMPEL.
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zoo was met Amerika. Thans gebruikt men in het panama-schandaal betrokken, zit*
de gezegda „Het ei van Col." om een ver- vonnis werd echter vernietigd.
Eiffeltoren,
een toren, gebouwd voor do
rassend eenvoudige oplossing voor een schijnbaar moeilijk geval uit te drukken, iets wat tentoonstelling te Parijs 1889 op het marschieder kan, als het slechts voorgedaan wordt. veld, door den ingenieur Eiffel, werd 28/1
Eibergen, gem. in. Geld., bij Groenlo, 5619 1887 begonnen en 31/3 '89 voltooid. Dient
thans voor restauratie en is boven voorinwoners.
Eichendorff, (Joseph, vrijheer von) Duitsch zien van observatorium en laboratori um,
terwijl daarboven een vuurtoren gebouwd is
schrijver en dichter, 1788/1857.
Eickel, gem., Pruisiscli regeeringsdistr. met draaiende roode, witte en blauwe schijArnsberg, bij Gelsenkirchen, 16,779 inw.; Yen ; het electrische licht verlicht een uitgestrektheid van 10 KM. De toren is geheel
steenkr olmijnen.
Elder, rivier in Sleeswijk-Holstein, stroomt 300 M. hoog en van ijzer gebouwd.
Eigenbeweging, hiervan spreekt men bij
na de Sorge en de Treene opgenomen to hebben, bij Tonning in de Noordzee, 188 KM. vaste sterren, die buiten hun gewone omwentelingen nog een beweging hebben in een en
lang, 161 bevaarbaar.
Eidereend, eidergans, (Somateria mollis- dezelfde richting, dus niet op een plants in
sima) een zeevogel uit het hoege N. Heeft het heelal blijven.
Eigendom, (dominium) is thans de algostork getanden snavel, hult de uit te broeden
meeno naam voor iets wat men het zijne kan
noemen, waarover men mag beschikken en
gebruiken of de vruchten van mag plukken.
Het E. was niet altijd hetzelfde, is het overal nog niet en verschilt nog in vele landen.
Voorlieen waren grand en bosschen enz.
geen E., doch algemeen bezit, dit bleef imp
f
l
versehillende landsdeelen in gebruik. Door
cities in fijne veertjes, broedt in groote gezel- verschillende geleerden wordt E. en bezit nog
schappen. Gezocht om het vleesch, de eieren van elkander gescheiden. E. is dat wat den
mensch als mensch toekomt, dos alles om to
en de veeren (eiderdons).
Eiderstedt,
schiereiland aan de W.-zijde leven, bezit is alles wat men to veel heeft,
van Sleeswijk, bewoond door N.-Friezen, hun wat onnoodig is, waar men buiten kan. Doze
taal werd langzaarn door het plat Duitsch zijn dan meestal tegen bezit of privaat E.
en voor het eigendom van ieder. Het tegenw.
verdrongen.
Eidograaf, (Gri.) beeldschrijver, een co- E. berust hoofdzakelijk op het Rom. recht,
pieermachin.e, door Wallace 1821 uitgevon- dat ieder iets iii bezit mag nemen en het zijn
eigendom raag noemen, wat nog geen eigeden.
Eidographie, (Gri.) beeldschrift, een door naar heeft. Hierdoor krijgt men het tevens
Eckhardt uitgevonden bewerking om van een in erfelijk eigendom. De wet beschermt het
teekening op een. metalen plant uitgevoerd, eigendom, tenzij het schadelijk is of gebruikt
dadelijk een galvanischen afdruk voor de wordt of meer nut afwerpt voor de gemeenschap, u'aarna het dan tegen vergoeding
boekdrukpers to verkrijgen.
Eierland, voormalig eiland van N.-Holl., door den staat wordt toegeeigend.
Eik,
(Quercus) is het merkviTaardige
tusschen Texel en Vlielan.d, nu deel van
Texel.
Eierlandschegat, doorvaart, zeegat tusschen Texel en. Viiela.nd, niet geschikt voorgroote schepen..
Eierstok, eiklier (Ovarium) het orgaan hetwelk het ei (zie ald.) voortbrengt, dat noodig is tot voortplanting van het geslacht.
Zijn bij de zoogdieren en menschen dubbel
en liggen in het vrouwleijk bekken, links on
rechts van de bnarmoeder.
Eifel, het N.W.'lijk deel van het RijnschWestfaalsche Schievergebergte, links van den
Rijn, heeft veel uitgebrande kraters.
(Alexander Gustave) beroernd Fr.
Eiffel,
ingenieur, gob. 15/12 1832 ; legde zich op de slacht der napjesdragers„ oravat een groot
ijzerconstruetie toe, bouwde eenige bruggen aantal soorten en zijn meest woudboomen.
Eifel, vrucht van den elk.
en viaducten, en maakte zich beroemd door
(2) het voorste deel van hot marilijk lid.
het houwen van de E.-toren (sic aid.) Word
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Eikenbcktor, (Cerambyx) geslacht van
Boktorren, waarvan 7 soorten in Eur. De larf
leeft meest in het Bout van den eik, doch ook
in andere houtsoorten.
Eikengalwesp, (Cynips tinctoria) een insectenfamilie der vliesvleugelingen, is voorzien
van een legboor, waarmede zij een gaatje in
het eikenblad prikt en een eitje daarin legt,
waardoor de galnoten ontstaan.
Eikenkroon, (Orde van de) een Luxemburg;he: orde, door koning Willem II der Ned.

stad van het vorstendom E. aan het N.W.
einde van het Thiiringerwoud. Kwam 1440
aan Saksen, 1741 aan Weimar. Aldaar de
woning waar Luther als leerling woonde. Aldaar werd Seb. Bach geboren (gedenkteeken
en museum) Wagner en Reutermuseum. E.
is reeds een oude stad, gesticht ongev. 1070.
Eisenberg, (Vas), Hong. komitaat, 5035
KM2 , 418,905 inw. Hoofdst. Steinamanger.
Eiseniohr, (August), Badensch staatsman,
geb. 1833, was 1892/1900 minister bin.nenl.
zaken.
Eir gat
(Eise) een geleerde Fries, 1744/
1828; was ads zijn wader wolkammer, doch
legde zich op de wis- en sterrenkunde toe. Hij
stelde een planetarium aan de zoldering van
zijn kamer samen, hetwelk eon duidelijke
voorstelling geeft van ons zonnestelsel, met
eenige planeten. Bevindt zich to Franeker en
is door de regeering gekocht.
Eisieben, stad, regeeringsdistr. Merseburg,
Mannfelder Seekreits, 23,898 inw. ; geboorteen sterfplaats van Luther. Aldaar koper- en
zilvermijnen, industrie. Kwam in de 12e eeuw
tot bloei, bad veel van don boerenoorlog te
lijden. (1525).
Eitel Friedrich„ pairs van Pruisen, 2e zoom
van Keizes Wilhelm, gob. 1883, gehuwd met
hertogin Sophie van Oldenburg, geb. 1878.
Either, (Robert) Duitsch muziekgoschiedschrijver, geb. 1832, stichter der vereeniging
voor muziekvorschingen.
Eivvit, het wit van eieren, do vochtige
vloeibare stof dat de dooier van een ei omsluit. Bevat hoogst samengestelde, doch makkelijk te ontleden stof fen, die voor verrotting vatbaar zijn. Het bevat het hoofdbestanddeel onzer voeding. Bestaat nit gemiddeld 53 % koolstof, 7 % waterstof, 23 %
zuurstof, 15.5 % stikstof en 1.5 % zwavel.
De eiwitstoffen heeten ook wel proteinestoffen of albuminaten. Komen in al ons voedsel voor (eieren, kaas, melk, vleesch, boonen,
planten) en worden in 3 klassen verdeeld.
Elaculatie, (Lat.) zaaduitstorting, zaad•
verspreiding, zaaduitspuiting.
Ejalet, (Turksch) Imam voor een grootere
territorale afdeeling, ongev. prov. ; eenige
E. vormen een Vilajet of Wilajet.
Ejassi meer, een sneer 1892 door Baumanr
in Duitsch Oost-Afrika ontdekt.
Ejoeb, voorstad van Konstantinopel.
Ekama, (Cornelis) Ned. natuurkundige en
schrijver, geb. 1824, schreef o.a. „Het bestaan der ziel".
(2) (Henri) Ned. wis- en natuurkundige,
geb. 1858.
Ekbatana, hoofdst. van het Medische rijk,
thans Hamadan.
Ekster, (Pica) vogelgeslacht van de fam.
der raven. Heeft langen, krachtigen, aan. de
spits omgebogen snavel, lange vleugels en
,
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i841 ingesteld, iteeft tot devies „Je maintiendrai".
Eiland, is een stuk grond, dat geheel omgeven is van water, ontstaat meestal doordat
de zee veel zand ophoopt of waar twee stroomen elkander treffen, b.v. in riviermondingen, ook wel door rotsen ; een eilandengroep
noemt men arehipel.
Eilbeck, een voorstad van Hamburg, 1.894
r bij gekomen.
Eileider, of eierleieler, (Ovidictus), het
kanaal in het vrouwelijk lichaam, dat het ci
van de eierstokkeii in de baarmoeder voert.
Eimsbuttel, sedert 1894 deel van Hamburv.
Eindhoven, gem. in N.-Brab., 5531 inw.;
industrie, 1747 en 1794 door de Franschen
gebrandschat.
Eindhovensche kanaai, kanaal in N. Brab.
dat Eindhoven met Helmond verbindt.
Einem, (Karl von) Pruisisch generaal en
-

'
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staatsman, geb. 1853, 1903/1909 min. van
oorlog.
Einhard, zie Eginhard.
Einheriers, volgens de Noorsche m3rthologie de in Walhalla verblijf houdende helden.
Eipel, (Ipoly) linker-zijrivier van den Donau, in Hong., 193 K.M. lang.
Eisack, rivier in Tirol, gaat links naar de
Etsch.
Eisenach, stad in Saksen Weimar, aan de
Horsel, 31,580 inw. ; was voorheen de hoofd-

-
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'anger! staart ; leeft van insecten, graan, zelfs wei, schoffelvormig, met vertakkingen aan
veldmnizen en kleine vogels. Is zeer slim, kan de kroon, leeft in moerassige wouden en
voedt zich met spruiten, knoppen, bladeren,
grassoorten, enz.
(2) (Cornelis) Ned. officier en staatsman,
geb. 1838, werd 1898 minister van oorlog,
onder hem, de wet op den persoonlijken
dienstplicht. Lid Nan de Tweede Kamer.
Elandslaagte, stad, Eng. kolonie Natal. In
den Z.-Afrik. oorlog, 21/10 1899 en 10/4 1900
werden de boeren hier verslagen.
Elasmoterium, een dikhuidig zoogdier
het Diluvium ; stond tusschen paard en rino14:KSTEIt .
ceros, was naar schatting 5 M. lang. GevonLicht tam gemaakt worden en. spreken geleerd den in Hong., Silicie en Austr.
worden.
Elasticiteit, veerkracht, spankracht, de
Eksteroog, zie likdoorn.
kracht om na uitrekking den ouden vorm
El, een oude lengternaat, alleen in de weer aan to nemen.
manufacturen-branche gebruikelijk, is 69
Elastiek, naarn voor zeer veerkrachtige
.M.
stoffen, meest caoutchouc.
Ela, koning van Israel, werd na twee jaar
Elateriet, veerkrachtig aardpek, een geel of
geregeerd to hebben, door zijn opvolger
zwart-bruin natuurlijke koolwaterstof, vetvermoord.
glanzig, kneedbaar en zeer veerkrachtig. Is
Elacata, een. makreelachtige vischsoort, een delfstof.
net lange rugvin, en eenige scherpe stekels.
Elaterometer, (Gri.) elasticiteitsmeter, een
Wordt in den Ind. Oceaan wel een M. lang. werktuig ter bepaling der spankracht van
Elaeographisch, (Gri.) in olie uitgevoerd gassen en dampen.
(geschilderd).
Elba, (voorbeen Aethalia, Lat. Ilva) een
Elaeometer, instrument tot het bepalen van It. eiland, in de Middeli. zee, het grootsto
het gehalte van olie.
der Toscaansche eilanden, oppervl. 223 KM 2 ,
Elahline, is het prod. van inwerking van 25,556 inw. ; bergachtig. Hoogste top Mont
salpeterzuur op vette, niet drogende °lien. Capanna, 1019 M. Met heerlijk mild kliDaar salpeter en. olemne in elaine verandert, maat en vruclitbaren bodem ; verder ijzer, kostoll.en de niet drogende olien. Kan gekristal- per, tin en loodmijnen, marmergroeven en
liseerd worden en smelt bij 32 a, 38 gr.
zoutmijnen. Hoofdstad Porto Ferrajo. Was
Elam, (Gri. Elymais), in den bijbel een reeds vroeg, bekend mu zijn rijkdommen ; het
landschap aan den benedenloop van den Ti- werd. 1290 door de Genuaneezen veroverd,
gris, langs de Perzische Golf, thans Luristan 1736 onder Napels, 4/5 1814 tot 26/2 1815
en Khusistan ; was tot 645 voor Chr. een net voile souvereiniteitsrechten aan Napomachtig 'rijk, word later door de Assyriers leon geschonken, kwam Coen. aan Toscane,
en Perzen veroverd en ten slotte met het rijk 1860 aan Piemont.
der Turken vereenigd.
Elbe, (Boheemsch Labe), een der hoofdRana, zie Eloth..
rivieren van Noord-Duitsehland, ontspringt
in Bohemen op het Reuzengebergte en ontstaat uit de Elbbeek en mondt bij Cuxhaven in de Noordzee, lengte 1170 KM., waarvan 842 bevaarbaar. Is zeer vischrijk. Zijrivieren links : Moldart, Eger, Mulde, Saale enz..
reehts : Zvvarte Elster, Havel, Elde, Alster.
Met kanaal verbonden met de Oder en de
1(io
(0:
Trave. De Elbetollen werden 1821 vorlicht
en 1870 geheel afgeschaft.
Elberfeld, stad aan de Wunper, Pruisisch
regeeringsdistr. Dusseldorf, 156,966 inw. ; belangrijke fabrieksstad. Aldaar een etectrische
zweefbaan over de Wupper naar Barmen.
Elbe - Spreekanaal, een kanaal van de Elbe
bij Grodel tot de Spree bij Berlijn.
ELAND.
Elbe - Travekarsaa4 kanaal tusschen Elbe
Eland, (Aloes) eei) herkauwend dier van bij Lauenburg en de Trave bij Litheck.
Elbeuf, stad aan de Seine, Fr. dep.
het geslacht der hertachtigen, ongev. 3 M.
infe.rie,ure, 20,275 inw. ; laken-industrie.
fang, 2 M. hong, do mannetjes met eon
)
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Ming, rivier van het Drausenmeer, naar slechts bekend als de aantrekkingskracht
de Frische-haff in W.-Pruisen ; b.vaarbaar. van electron (ba . rnsteen) nadat het even ge(2) stad, Pruisisch regeeringsdistr. Dan- wreven was. Hiervan heeft het ook zijn
zig, aan d' rivier E., 52,M8 inw. ; industrie, naar. Wel ontdekte men later dat ook anscheepsbouw. 1237 door Liibeckers gesticht, dere stof fen deze kracht bezaten, doch de ,
maktezich145vndDuseorltpaingbfovern.Dufay,
en stelde zich ondor Po len, 1772 Pruisen. een Fr. natuurkundige, vond dat er twee
Elting Oberlandischer ka,naal, kanaal in 0. stroomen waren, de a fstootende en de aanElij ontdekte o. a. dat een
en W. Pruisen, dat de meren van het Ober- trekkende.
land, 1_03 M. boven de zee, met het Drausen- lichaam, door de electriciteit b.v. van ge .wreTneer en door de Elbing met de Fri che Haff yen glas aangetrokken, door die van hors afgestooten werd en omgekeerd. Hierdoor kwam
verbindt, 195 KM. long.
Elburg, gem. in Geld., bij Zwolle, op de men tot de positieve en negatieve stroomen.
Wanneer moo twee voorwerpen, lichamen
Veluwe, aan zee, 2738 inw.
tege , ) ollKander wri;ft, zal men electriciteit
Elboeuf, zie Elbeuf.
Munn of Elbrus, hoogste berg in den opIvel,,,ken en een der lichamen wordt posi;-,91 de `tide e. negati ,J, beide stroomen
Kaukasus, een uitgebrande krater, 5642 M.
(his altijd even sterk bij de opwekking.
hoog.
Elburz, gebergte in Perzie, in Demawende, Welk voorwerp positief, welk negatief is.
hangt of van de stof, van de richting waar5630 M. hoog.
Eicano, (Juan Sebastiaan), Spaansch zee- in gewreven wordt en van temperatnur. In
vaarder, de eerste die een tocht om do aarde 't algerneen is die stof, wier deeltjes het
lichtst verploatst krinnen worden, negatief.
maakte, gest. 1526.
kan ook andeElcke, stad, Spaansche prov. Alicante, Het eene electrische
omgeven door een haag van ren electiriseb maken, zelfs on een afstand.
27,975
minstens 120,000 polmboomen, handel in. Door de versebeidenheid der electrische
thi_..,,enschappen, vindt de electriciteit steeds
dadels.
Eide, rechtee-zijri vier van de Elbe, in meet- toepassing. Nog zij er op gewezen,
electriciteit tot nog toe geen
Mecklenburg-Schwerin, 140 KM. lang, 131 Batt men
stof heeft gevonden, men kan dus als zooKM. bevaarboar.
danig er niet over spreken, (loch slechts als
Elden, dory, gem. Elst, Geld.
Eldorado, (SD.) was langen tiid in Europa de kracht, hoewel doze altijd aan stof geeen land of stad in Z.-Amerika, dat met bonden is en zeer nanw in verbinding stoat
goud bedekt moest zijn en huizen met gou- tot de Aethor.
Electriciteitsmetnr, een instrument om de
den daken had. In de 16e eeuw trokken vele
to meten.
avonturiers uit om het land to zoeken, moor verbrnikte hoeveelheid
Electrischebatterij, is een samenvoeging
spoodig moest de geschiedenis tot do sage
worden gerekend. Thans nog we eons fig. van Leidsche flesschen.
gebruikt voor luilekkerland of aardsch-paraElectrische centrale, een centraalfabriek,
waar de electriciteit wordt voortgebracht
dijs.
Elector, (Fr. Electeur), kiezer, keurvorst. voor een geheele st id of stadsdeel, of fabriek,
Electrische eenheld, de grondslag bij het
Electoraat, keurvorstendom of waardigmeten der electrische kracht, spanning.
heid.
Electoral College, het kiezerscollege, dot de Men gebruikt voor den stroom de Ampere,
stemmen in de Ver. Staten telt. die bij de voor de spanning do Volt, voor den weerstand
presidentsverkiezingen op de nieuw to be- de Ohm, voor de hoeveelbeid Coulomb, voor
noemen president en de vice-president zijn de werkkracht Farad en voor het effect de
nitgebracht. Watt. Verder plaatst men voor deze namen.
Electra, (de heldere) in de mythologie, het woord kilo voor 1000 zulke eenheden,
dochter van Oceanus en Tethys, ook doch- milli , voor het duizendste deel. In de electroter van Agememnon en Klytaemnestra, zus- techniek spelen volt, ampere en ohm de
ter van Oresta (zie ald.). hoofdrol, uitgedrukt in centimeters, gramElectricien, kenner der electriciteit, en men en seconden. (C. G. S.)
Electrische krachtoverbrenging, het Bokenner van den aanleg van allerlei aard en
bruik ma ken van een natuurlijke kracht tot
de toepassing.
Electriciteit, een natuurkracht, die opge- opwekking van electriciteit, b.v. door een
wekt kan worden door allerlei toestellen, waterval ; het omzetten van mechanische
doch in haar wezen nog geheel onbekend is. kracht in electrische en electrische weder in
Zij is slechts door verschillende verschijnse- mechanische. De eenvoudigste overbrenging
len door ons to constateeren, als aantrek- is van de dynamo. langs de geleiding naar
king, afstooting, warmte, licht, trilling en de electromotor, ken geschieden tot op 50
chemische inwerking. Was bij de ouden K.M. met slechts 20 % krachtverlies.
-

;

Ele

Ele

284

Electrisch licht, de hereeniging van posiElectromotor, machines waarin de electritief en negatief gaat altijd gepaard met een sche stroom omgezet wordt in mechanische
zekere hoeveelheid warmte, waardoor de kracht.
einden van de polen aan 't gioeien raken,
Electron, (Gri.) barnsteen.
waardoor licht ontstaat. Ook het oversprinElectroscoop, instrument oin to onderzoegen van den electrischen stroom geeft licht. ken of een lichaam electrisch is.
Naar den aard der stoffen, gevuld met een
Electro synthese, bet verbinden van stofelectrischen stroom, is het licht gekleurd, het fen door middel van electriciteit.
licht van twee koolspitsen is in de lucht wit,
Electro techniek, de wetenschap, die zich
en schitterend, in verdunde lucht wordt het bezig houdt met de toepassing van de elecrood, waardoor de meest gebruikte gloei- triciteit, het overbrengen, exploiteeren enz.
lampjes, die weinig lucht bevatten zoo ge- Ook tot het verkrijgen van de beste drijfkleurd zijn.
kracht b.v. door watervallen, wind ens., en
Electrisch veld, noemt men een ruimte, die met de omzetting van warmte in electriciteit
binnen het be•eik van een electrisch en deze weder in drijfkracht, warmte, licht
lichaam ligt.
ens. met het minste verlies.
Electriseermachine, een machine tot bet
Electro terapie, (Gri.) de behandelin.g van
voortbrengen en verzamelen van electriciteit. ziekten door electrische stroomen.
Men heeft wrijvine,-, stoom- en influentieElectrotypie, galvanotypie, bet vervaardie
machines.
gen van drukplaten, clichés ens. langs galElectrochemie, (Gri.) de leer der inwerking va.nischen weg.
van electriciteit op chemische verbindingen.
Electrum, (Gri.) barnsteen ; eon mengsel
Electrode, de polen van een galvanische van 4 deelen goud en 1 deel silver.
ketting, Anode is positief (+), Kathode is
Elegantie, (Fr.) sierlijkheid, smaakvol.
negatief (—).
Elegie, (Gri.) klaagzang, treurdicht, geElectro diagnostiek, de aanwending van dicht.
electriciteit tot bepaling van ziekten.
Elegisch, weemoedig, a,andoenlijk, stemElectrodynamiek, (Gri.) de leer der inwer- mend.
king van electrische stroornen op elkander.
Element, (Lot.) voorheen een der zoogeElectrographie, bet hewerken van sink- naamde 4 hoofdstoffen, water, vuur, lucht
platen door galvanische etsing, ter verkrij- of aarde ; thans, een deel der stof dat saging van reliefs voor de boekdrukpers.
men.gesteld is, dat bestaat nit verschillende
Electrolyse, de ontieding van scheikundige andere stoffen, loch een geheel vormt ; (fig.)
verbindingen door galvanische stroomen. eon toestand waarin men zich thuis gevoelt.
Hierdoor is men tot de galvanoplastiek geElementair, van het grondbeginsel nit,
komen, vergulden. verzilveren, vernikkelen, ieder op zich self, iets dat betrekking heeft
enz.
tot een der elementen.
Elementaire geesten, bet geloof der middeleeuwen nan de geesten, die in de 4 elementen woonden, nl. gnornen in de aarde,
ondinen of undinen in 't water, sylphen in
de lucht en salamanders in bet vuur.
Elementair onderbvijs, lager onderwijs.
Elephantiasis of olifantshuid, eon verschrikkelijke huidziekte, meest veroorzaakt
door een parasiet in de watervaten. le die
der Gri., is de Lazerusziekte of melantschheid. Langzaam wordt de geheele huid een
zeere korst vol bulten, gevuld met etterachtige kwalijkriekende stoffen ; komt uitsluisLEcTito-MAGNERT.
tend in warme gewesten voor, on is incest
Electro magneet, zie Electro-magnetistne. ongeneeslijk. 2e. Die der Arabieren, tast
Electro magnetisme, de inwerking on re- slechts de onderste ledematen aan en het
acties van de electrisehe stroomen op de scrotum, gnat gepaard met koorts, verstijmagneten en wederkeerig van de rnagneten ving en braking. Is seer besinettelijk, kan
op de electriciteit. Het eerst door Orstedt echter, hoewel moeilijk, toch beter woren Ampere ontdekt. Wikkelt men am eon den.
Eleusinien, feesten ter eere van Demeter
hoefijzerachtig gebogen ijzeren staaf van
week ijser eon koperen dread en men laat (Ceres) gevierd in Attica.
Eleuthera, een der Eng. Bahama-eilanden
eon electrischen stroom door deze gaan, don
sal men eon seer sterken magneet (elentro- in W.-Indio, 619 KM 2 , 7000 inw.
Elevatie, (Fr.) opheffing.
magneet) verkrijgen.
-
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Elevator, een machine, die machinaal
graan, me 3l, steenkool, zand en z. uit schepen lost en deze overstort op zolders, andere
schepen of zelfs vervoert naar de fabriek
op grooteren afstand. Bestaat hoofdzakelijk
uit een of twee kettingen voorzien van vele
bakjes of schepjes, deze loopen over twee op
den noodigen afstand van elkander geplaatste
wielen aan de eeno zijde op, aan de andere
neer, zooals de algemeene bekende baggermolens werken.
Eleve, (Fr.) leerling, kweekeling.
Elfen, volgens de Noorsche mythologic,
wezens die tusschen mensch en goden stonden, hielden zich in bosschen, in de lucht of
op de aarde op.
een Zweedsche Lan of Laen,
Elfsborg,
prow. of distr., Z.O.'lijk van het Wenermeer,
oppervl. 12,825 KM 2 , 279,514 iY1w. ; landbouw, fabrieken, huisindustrie en berghouw. Floofdet. Wenersborg.
Elft, (Alausa vulgaris) de grootste onzer
inlandsche haringachtige visschen, wordt
ongev. 60 c.M, lang en 2-1, KG. zwaar, leeft in
alle Eur. zeeen, schiet in 't voorjaar kuit in
de rivierrnonding,en en gaat dadelijk weer
naar zee. De jongen eerst in 't voorjaar van
volgende jaar.
Elgin, graafschap in Midden-Schotland,
(ook wel Moray) oppervl. 1376 KM 2 , 44,808
inw. Hoofdst. met dien naarn, 10,277 in w.
stad in Illinois, N.-Amerika, 22,433
(2)
inwoners.
(3) (James Bruce, graaf van) Eng. militair en diplomaat, 1811/63 ; was gouverneur
van Canada, legde het conflict met China bij,
trad later vooraan bij de innarne van Peking, 62 vice-koning van Indic.
(4) (Victor Alex. Bruce, graaf van) noon
van den vorige, geb. 1849 ; was 93/98 vicekoning van Indic.
El Hof0f, stad, Turksch vilajet Basra,
42,600 inw.
(Dr. H. J.) Ned. godgeleerde,
Elhorst,
geb. 1861.
(2) (G.) Sedert '09 lid v/d Tweede Kamer.
Eli, een Israelietische hoogepriester, opvoeder van Samuil (zie Bijbel Samuel 1).
Elia of Elias, een Israelietisch profeet,
919/897 voor Chr. ; ijverde ten zeerste
voor den Jehovadienst en bestreed de Baalaanhangers, moest eenige malen vluchten en
bewerkte een opstand tegen de koning en
van Syrie en Israel, die onder zijn opvolger
Elisa uitbarstte. Hij voer voor het oog van
zijn leerling Elisa cp een vurigen wagen ten
hemel. Hij werd in Thisbe geboren, daarom
wel de Thisbieter genabmd.
Eliasberg, een der hoogste bergen van N.Amerika, in Alaska, vulkaan, 5494 M. hoog,
31/7 1897 voor 't eerst door den hertog der

(2) cenige bergen in Gri., in T9.,ygetos, 2409
M., op Cuboa, 1475 M., op Aegina 520 M.
Eliot, (George) pseud. van de Eng.
schrijfster M. A. Evans.
Elis, kustlandschap in W. Peloponnesus,
aan de Ionische zee, bergachtig met verschillende rivieren, gezond klimaat en vruchtbaren grond. Beroemd door de eerediensten
van Zeus en de Olympische spelen. Titans
met Achaja een Gri. TIOMOS hoofdst. Pyrgos.
Israelietisch profeet, leerling van
Elia, welke hem van den akker riep, 896/56
voor Christ., raadgever van koning Joram.
Elisie, term voor het wegvallen van een
blinker, en vervanging door een
Eliten, (Fr.) de uitgezochten, de kern, de
besten.
Elixer, (Lat.) aftreksel van planten, geneesdrank ; (thans) een extract van planten
met alcohol.
Elizabeth of Elisabeth, vrouw van den
priester Zacharias, moeder van Johannes
den Dooper. (2) de heilige, landgravin van
Thuringen, 1207/31 ; huwde 1221 met den
landgraaf Ludwig, 1227 weduwe, werd door
haar zwager verdreven en to Maarburg
begraven, terwiil op haar graf de St. E. dom
gebouwd werd ; 1635 heilig verklaard. Stammoeder van het Hessische vorstenhuis. (3)
(Amalie Eugenie) keizerin van Oostenrijk,
geb. 1837, huwde met Frans Joseph I en
werd 10/9 1898 vermoord. (4) (Paulina Ottilie Louise) koningin van Rumenie, geb.
29/12 1843, gehuwd met koning Karel. Is
algemeen bekend als schrijfster en dichteres
oncler pseud. van Carmen Sylva. (5) konin;

-

Abruzzen bestegen.

cARMEN SYLVA. (1:,:LISABETH

gin van Engeland, geb. 1533, dochter van
ilendrik VIII, kwam '58 aan de regeering,
wees elk huwelijksaanzoek van de hand. Beeindigde den oorlog met Frankrijk en
Spanje, trachtte zooveel als mogelijk de reformatie in to voeren, hield Maria Stuart 19
jaar gevangen en liet haar 8/2 '87 onthoofden. De schuld hiervan trachtte zij later
steeds op anderen to schuiven ; er wordt gemeld, dat zij op ouderdom gierig, wreed,
grillig en ijdel was, gest. 1603. (6) Petrowna,
keizerin van Ruslind, dochter van Peter den
Groote, geb. 1709, kwam met een paleisp
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revolutie op den troon 1741, zij gaf zich echter slechts aan vermaak over en liet de regeering in handen van eenige bureaucraten. Zij
voerde 1743- een zeer voordeeligen oorlog met
Zweden. Uit persoonlijken haat tegen Frederik II, steunde zij Fr. in den 7-jarigen
oorlog, zij stierf 1762. Van haar wordt gezegd, dat zij zeer drankzuchtig was. (7) Farnese, koningin van Spanje, geb. 1692, als
prinses van Parma, huwde 1714 met Philips
V. Zij moist alle macht in handen te krijgen
en haar zoons den troon van Napels, Sicilie
en Parma te bezorgen, waarvoor zij Sp. in
een oorlog had willen wikkelen, gest. 1766.
(8) Philippine Marie Helena (madame E.)
zuster van Lodewijk XVI, geb. 1764. Zij had
grooten invloed op haar broeder en werd met
zijn familie gevangen genomen en 19/5 1794
geguillotineerd. (9) stad in New-Jersey, N.Amerika, 52,130 inw.
Elizabeth-Orde, Beiersche vrouwen-orde,
ingesteld door keurvorstin Elizabeth Augusta 1766. 1873 verheven tot le klasse. (2) Oos-

ELIZABETH-ORDE VAN 0.-BLIK- HONG,

tenrijk-Hong. vronwen-orde, 1898 ter gedachtenis aan de vermoorde koningin gesticht.
(3) vrouwen-orde in Rumenie, gesticht 1878
door koningin E. van Rumenie (Carmen
Sylva).
Elizabeth Theresia Orde, 2e Oostenrijksche
militaire ridderorde, 1750 door E., weduwe
van keizer Karel VI gesticht voor 50 hoogore officieren na 30-jarigen dienst, 1771 door
-

-
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Ellekom, of Elkom, dorp, gem. Rhenen,
Geld., 600 inw.
Ellemeet, gem. in Zeeland, op Schouwen,

507 inw.
Ellenbourough, (Edward Law, lord) Eng.
jurist en staatsman, 1750/1818.
(2) (Edward Law, viscount Southam, graaf
van) Eng. staatsman en zoon van den vorige,
1790/1871 ; gouverneur van Indio.
Ellewoutsdijk, gem. in Zeeland, op 't
eiland Z.-Beveland, 718 inw.
Elliot, (George August) Eng. generaal,
1718/90 ; studeerde te Leiden. Beroemde verdediger van Gibraltar, daardoor Lord Heathfield.
Ellips, in de meetkunde een langwerpige
kromme lijn, die in het begin terugkeert, behoort tot de zoogenaamde kegelsneden. Deze
bezit een centrum, een groote en een kleine
as en twee symmetrisch van het centrum op
de groote as gelegen brandpunten ; lijnen
(voerlijnen) van of den omtrek naar het
brandpunt getrokken zijn opgeteld altijd even
groot.
Ellitsjpoer, stad, Eng.-Indische prov.
Berar, 36,340 inw
Ellore, stad, Eag.-Indisch presidentschap
Madras, 29,400 inw.
Elmira, stad in New-York, N.-Amerika.
:35,672 inw.
Elmshorn,
stad in Sleeswijk-Holstein,
13,640 inw.
Elmusvuur, (St.) of Eliasvuur en bij de
ouden Castor en Pollux, het bij zware onweersluchten voorkomende uitstroomen van
opgezamelde lichtgevende gassen of electriciteit, meest uit hoog gelegen punten als
scheepsmasten, torens, bliksemafleiders enz.
El Obeid, hoofd- en handelsstad van Kordolan, Z.W. van Kartoem, 35,000 inw. ; 3-5/11
1883 nederlaag van het Egyptische leger,
waardoor het verlies van Soedan begon.
Eloth, Aelana of Aila, bij de Gri. en Rom.
ook wel Elath, in het Oude Testament genoernde idumeesche havenstad aan de Roode
Zee, was een der beste havensteden van Ara-

hie, kwam onder David met het land der
Edomieten aan het Israelitisehe rijk. Koning
Joram verloor de stad met geheel Edom, dit
kwam later aa.n de Rom. en behoorde tot
Palestina, was in 1300 geheel verdwenen.
Eiotherium, uitgestorven zoogdier van de
lam. van het zwijn, had twee teenen aan de
voeten. Gevonden in het oudste tertiaire tijdELIZABETH TH ERES1A-ORDE ,
perk.
Elout, een Fransche famine, die zich in de
Maria Theresia voor '21 generaals zonder ver- 16e eeuw in Gent vestigde. Francois Elout,
geb. 1551, meest bij de hervorming vluchten
megen met pensioen verhoogd.
Elkerzee, gem. in Zeeland, op Schouwen, en vestigde zich to Haarlem, zijn nakome564 inw. lingen behoorden later tot de aanzienlijkste
Eekhart, stad in Indiana, aart de St. Jo- familien. Wij noemen : (1) (Cornelis Theo.t,,eph River. 15,184 inw.
dorus). Ned. staatsman eta reehtskundige,
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1767/1841 ; stelde verschillende wetboeken
gamen, ging als commissaris-generaal naar
Java om een geheel nieuw bestuur van justitie en handel in te voeren ; streed 1813 voor
de vrijheid van drukpers enz. Ging 1815
wede• naar Indie om deze gewesten van Eng.
terug te ontvangen, was later eenige rnalen
minister. (2) (Cornelis Pieter Jacob) zoon
van den vorige, 1795/1843 ; maakte zich in
Indie verdienstelijk door het onderdrukken
van den opstand, het veroveren van grondgebied ; 1830 resident W.-kust van Sumatra.
(3) van Soeterwoude (Willem Cornelis) geb.
1848 ; cshreef „Onze West", richtte in Indie
den Anti-Opiuinbond op.
El Paraiso, dep. in Midden-Amerika, republiek Honduras, 18,057 inw. hoofdst. Yuscaran.
El Pando, zie, Pardo.
El Paso, stad in Texas, N.-Amerika, aan
de Rio Grande, 15,906 inw.
Elpenbeen, zie Ivoor.
Elphistone, (Mountstuart) Eng. staatsman, 1779/1859 ; 1820 gouverneur van Bombay, stichtte scholen, verbeterde de rechtspleging.
Elpis, (Gri.) hoop.
Elseneur, zie Helsingor.
Elsasz, zie Elzas.
Oslo°, dorp, gem. Ooststellingwerf, Fries'.
(2) gem. in Limburg, bij Meusden, 1640
inw.
Elsneet, dorp, gem. Ermelo, Geld., 900 inw.
Elst, dorp, gem. Rhenen en Arnerongen,
, 300 inw.
(2) gem. in Geld., bij Nijmegen, 7218 inw.
Elster, (Zwarte) rechter zijrivier van de
Elbe, 180 K.M. lang, mondt bij het dorp. E.
in Saksen.
(2) (Witte) rechter zijrivier van de Saale,
mondt in twee armen, de E. en de Luppe.
(3)
(Ludwig) Duitsch landhuishoudkundige, geb. 1856 ; schreef over levensverzekeringen en staatswetenschap.
twee
Elszler,
beroemde
danseressen,
(Fanny) 1810/84 ; (Therese) 1808/78, ver. bond
zich in een morganatisch huwelijk met prins
Adalbert van Pruisen. (Freifrau von Baraim).
Elton, (Jalton Nor) Russ. zoutmeer, gouvernement Astrakan, O.'lijk van den Wolga,
!61 K.M. 2 .
Elusie, (Fr.) verijdeling, misleiding, nitvlucht.
Elvas, stad en vesting, Portug. prov. Alemtejo, 14,018 inw. ; niet ver van de Spaansche
grens. Reeds zeer oude stad, in de omgeving
groenten, ooft en ijzerrnijnen, 1166 door den
vorst van Leon, 1226 door de Port. veroverd.
Elwood, stad in. Indiana, N.-Amerika,
12,950 inw.
Elysee, een paleis in Parijs, in 1718 ge-
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bouwd door den hertog van Berry, werd door
den graaf van Chambord bewoond, thans
staatsdomein, residentie der Fr. presidenten.
In de nabijheid liggen de Elyseesche velden,
(Champs-Elysees) een park of lusttuin, door
Maria de Medici en Lodewijk XV aangelegd,
met prachtig plein.
Elysium, (Gri.) bij de oude Grieken de verblijfplaats der zaligen in de onderwereld.
Elytritis, (Gri.) ontsteking der scheede.
Elytroblennorrhoea, (Gri.) witte vloed.
Elz, zijrivier van den Rijn, komende van
het Zwarte Woud, 90 K.M. lang.
Elzas, deel van het Duitsche rijksland. E.Lotharingen a/d Rijn, is in twee regeeringsdistricten verdeeld. Opper-E. 3505 K.M. 2 ,
494,952 inw., met de hoofdst. Colmar, en
Neder-E., 4784 K.M. 2 , met de hoofdst.
Straatsburg (Straszburg). Is een schoone en
vruchtbare land.streek.
Elzas Lotharingen. Sedert 1871 Duitsch
Rijksland, 14,518 K.M. 2 , (1905) 1,814,564
inw., waarvan 76 % Kath. Gebergte Vogezen en Lotharinger heuvelland ; rivieren
Rijn, Ill Moezel en Saar met 6 kanalen. Rijk
an ijzer steenkolen, zeer vruchtbaar.
Akkeriand 47 c; ) , wiinbouwiand 2 %, weiden
12 %, bosschen 34 %. Prod. : wolwaren, chemicalien, zijdestoffen, papier en stroohoes
den. Aan het hoofd der regeering staat een
keizerlijke stadhouder, bijgestaan door een
rninisterie, 15 leden, en een staatsraad, 19
leden ; wordt in den Hijksdag door 15 leden
vertegenwoordigd. Spoorweg 1970 K.M.
Sedert Oct. 1907 stadhouder Graaf von
Wedel, generaal der cavalerie. Het land behoorde in den Rom. tijd tot een Germaansehe prov., 496 aan Fr., 870 aan Duitschl..
1648 Frankrijk, waarna Frankrijk zijn maclit
steeds uitbreidde ; bij den vrede van Frankfurt, 10/5 1871, kwam het land weer aan
Duitschland.
Elzevier, een der grootste en oudste uitgeversfirmas in Ned. Lodewijk E., 1540/1617,
was bookbinder en begon een zaak te Leiden.
Zijn 7 zoons volgden hem incest alien op. De
firma verschafte zich een blijvende binnen- en
buitenl. naam door de praeht-uitgave der
klassieken. Lodewijk E., geb. 1604, vestigde
zich tevens 1637 te Amsterdam, met een
groote drukkerij. De E. uitgaven zijn
tezamen ongev. 2000 werken.
Em., afkorting van. Emeritis. (Zie aid.)
Email, (Fr.) smeltglas, smeltbare, glasachtige, gekleurde massa, om metalen voorwerpen to overtrekken, vooral nuttig bij kooksfereedschappen ora het metaal tegen oxydatie te vrijwaren en vergiftiging to voorkomen. Door de samenstelling van E. kan echter ook weer vergiftiging ontstaan, daar een
deel der E. bestaat nit tin en loodoxyde:
-
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Embryonaal, wat in den toestand van het
(ook) bekleedsel, gladde bovenlaag der tanden.
embryo verkeerd.
Emaileeren, met emaile voorzien.
Embryotomie• het door een operatie wegneEmanatie, (Lat.) uitvloeiing, onzichtbare men van de vrucht, wanneer die dood is.
ilitstrooming het voortvloeien van het een
Emden, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
nit het ander.
Aurich, aan de Dollar, 16,453 inw. ; draagt
Emancipatie, (Lat.) bij de Rom. het ont- een Holl. karakter, bestaat hoofdzakelijk van
slaa,n van een kind uit het vaderlijk gezag, scheepvaart, ijzerindustrie. Is met 2 kabels
(thans) vrijmaking, onafhankelijk making. met N.-Amerika verbonden, heeft zeehaven
E. der vrouw, de vrijmaking der vrouw van en een kanaal naar Dortmund. Haringvishet mannelijk gezag. scherij. Reeds oude stad, was langen tijd een
Emants, (Marcellus) Ned. schrijver, geb. zeerooversnest, 1433 aan Hamburg, 1453 aan
1848 ; schreef romans en novellen.
Oost-Friesland, kwam in de 16e eeuw tot
Emanuel, I de Groote, koning van Portu- grooten bloei, had 600 eigen schepen, hief
gal, 1469/1.521 ; hij voerde vele verbeteringen tollen, had eigen munt en post en een Holl.
in ; onder hem geraakte het land tot grooten garnizoen van 600 man ; 1744 door Frederik
bloei, de gouden eeuw genoemd, terwiil het den Groote genomen, na den vrede van Tilsit
land onmetelijke kolonies verkreeg. met 0.-Friesland bij Ned., 1813 aan Hanno(2) E. Philibert, bijgenaamd IJzerenhoofd ver, 1866 Pruisen.
of Honderdoog, hertog van Savoie, landEmendeeren, (Lat.) verbeteren, terechtvoogd der Ned., ridder van het gulden vlies, brengen.
1528/80 ; gaf de regeering van Ned. aan
Emeritus, (Lat.) rustend, uitgediend ambMargaretha van Oostenr.
tenaar ; meest gezegd van hoogleeraars en
Emasculatio n (Lat.) ontmanning, castratie. predikanten.
Emba, (Jemba) rivier naar de Kaspische
Emerson, (Ralph Waldo) Amerikaansch
Zee, Russ. gouvernement Orenburg, 700 KM. phil. en schrijver, 1803/82 ; een der voornaamlang.
ste bovenzinnelijke Amerik. phil. Hij leerde
Embach, rivier in Russ. gouvernement Lijf- dat alle menschen van nature geestelijk en
land, loop 260 K.M. lang, valt dan in het zedelijk met gelijke karakters zijn bedeeld
Peipusmeer. en slechts gunstige omstandigheden behoeven
Emballage, (Fr.) verpakking, omwikkeling. om tot ontwikkeling te kornen, terwijl de
Emballeeren, (Fr.) verpakken, inpakken.
natuur de openbaring gods is.
Emballeur, (Fr.) verpakker, pakknecht.
Emesis, (Gri.) het braken.
Embarcadere, (Fr.) landingsplaats, steiger.
Emesma, (Gri.) bet braaksel.
Embarqueeren, (Fr.) inschepen, laden.
Emetica, (Gri.) braakmiddel.
Embarras, (Fr.) verwarring, verlegenheid.
Emeu, (Dromaeus) geslacht van struisEmbarrasseeren, verwarren, verhinderen.
vogels, bekendste soort is die van NieuwEmbden, (Dr. D. van) Ned. jurist, geb. Holland.
1875. Prof. te Amsterdam, in de staathuisEmigratie, (Fr.) uitwijking, landverhuihoudkunde.
zing.
Embleem, (Gri.) ingelegd were:, zinnebeeld.
Emigrant, (Fr.) landverhuizer.
Emilia, landschap in It. aan de Apennijnen
Embolic, (Gri.) verstopping der bloedaderen door voorwerpen, als stukjes geronnen en de Adriatische Zee, heeft S prov., 20,640
blood enz., die in den bloedstroom worden K.M 2 ., 2,445,035 inw. ; is zeer vruchtbaar.
Emin Pascha, (Eduard Schnitzer) gouvermeegevoerd en optens blijven steken. Ook de
gevolgen daarvan. Kan ontstekingen, doch neur der Egyptische Aequatoriaal-prov., geb.
ook beroerten, verlammingen, blindheid, hart- 1840, werd dokter in het Egyptische leger,
verlamming, bloedspuwing enz. veroorzaken. 1876 door Gordon Pascha naar de Aeq. prov.
Embrasseeren, (Fr.) omarmen, omhelzen, gestuurd en daar tot gouvorneur a angesteld;
'87/88 moest een expeditie onder Stanley nitkussen.
Embrouilleeren, (Fr.) in wanorde brengen. trekken om hem te bevrijden. '90/92 in DuitEmbrouillement, (Fr.) verwarring, wan- schen dienst, trok 92 naar het N.W. en were
Nov. in Opper-Kongogebied vermoord.
orde.
Eminent, (Lat.) uitstekend, voortreffelijk,,
Embryo, (Gri.) de zich in het vrouwelijk
lichaarri ontwikkelende vrucht, ook wel Foe- uitmuntend, goed, aardig.
Eminentie, (Lat.) verhevenheid, uitmuntus. Het E. ontwikkelt zich uit een bevrucht
eitje. De kennis hieromtrent is nog zeer tendheid ; titel voor kardinalen.
Emir, (Arab.) bevelbebber, stadhouder,
Bering.
Embryogonie, (Gri.) de ontwikkeling van titel voor Turk. ambtenaren.
Emissie, (Lat.) uitgave van nieuwe fondbet Embryo.
Embryologie, (Gri.) de leer van het embryo son, nandeelen enz.
Emitteeren, (Lat.) in omloop brengen
on de ontwikkeingsgeschiedenis.
-
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Emma, Adelaide Wilhelmina. Theresia,
koningin-moeder der Ned., geb. 2/8 1858, 2e
dochter van vorst Georg zu Waldeck-Pyrmont en Helena van Nassau, werd 8/1 1879
de 2e gemalin van koning Willem III der
Ned., en 23/11 1890 weduwe. Zij schonk hem
31/8 1880 een dochter, Wilhelmina en was tot
6/9 1898 regentes, tot de koningin den bepaalden leeftijd had bereikt om zelf de
regeering ter hand te nemen.
Emme, (groote) rivier, komend van het
Berner-Oberland, valt na een loop van 73
K.M. in de Aare, vormt het schoone Emdal
(kleine) zijrivier van de Reuss.
Emmen, gem. in Drente, bij Assen, 26,998
inw. ; deze gem. heeft 9 Hunnebedden.
Emmenagoga, (Gri.) middelen, die de menstruatie bevorderen, b.v. saffraan, warme
voetbaden.
Emmensiet, Amerik. ontploffingsstof, bestaat nit picrinezuur, zwavelzuur en ammouiumnitraat moet dubbel zoo sterk zijn als
dynamiet.
Emmer, zijrivier van de Weser, Pruisen.
Emmerich, stad, Pruisisch regeeringsdistrict Dusseldorf, aan de Ned. grens en den
Rijn, 11,865 inw.; geheel een Holl. stad gehikend. Industrie (sigarenfabrieken), 1614
door Prins Maurits bezet, 1672 door Lodewijk XIV genomen en 1815 bij Pruisen gevoegd, Douanenstation.
Emmikhoven, dorp, gem. Almkerk, 200 inw.
Emolument, t Lat.) voordeel, bij-inkomst,
buitenkansj e.
Emotie, (Fr.) gemoedsbeweging, (volks)gisting.
Emouchette, (Fr.) vliegennet of dek voor
paarden.
Empedocles van Agrigentum, Gri. phil.,
485/425 voor Chr. ; stond bekend als dokter,
gunsteling der goden, bekend met de toekomst, wonderdoener enz., terwijl nog weer
sprookjes over zijn dood verteld werden. Hij
bracht 444 v. Chr. de aristocratie ten val,
maar doordrongen van vrijheidszin, nam hij
de hem aangeboden koninklijke waardigheid
niet aan, maar hielp de regeering democratisch inrichten. Veel van zijn werken zijn
niet bewaard gebleven. Hij leerde dat er 4
elementen waren, water, vuur, lucht en aarde
en twee krachten, de liefde die alles verbond
en de vijandschap, die alles weer scheidde ;
hij geloofde aan een oorspronkelijke eenheid,
door de liefde saamgehouden, totdat de
vijandschap alles in verschillende vormen verdeelde en nog steeds verdeelen bleef, terwijl
de liefde steeds weer vereenigde en de verscheidenheid der wezens te voorschijn riep.
Zijn gevoelens omtrent de zielsverhuizing
waren als die van Pythagoras.
Empel of E en Meerwijk, gem. in N.-Brab.,
bij 's-Hertogenbosch, 550 inw.
Encyclopaedie 19

Empereur, (Fr.) keizer.
Emphase, (Gri.) aanschouwelijke v oorstelling ; spreken met klem, ophef.
Emphatisch, met klem, nadrukkelijk.
Emphyseem, (Gri.) luchtzwelling, luchtgezwel, een ziektetoestand, waarbij holten in
lichaamsdeelen zich ongewoon met lucht
vullen.
Empire, (Fr.) keizerrijk.
Empire stiji, de Fransche stijl uit het eerste keizerrijk, met gebruikmaking van oudere
vormen, b.v. uit den Rom. keizerstijd. Zie
afbeeldingen op pag. 290.
Empiricus, (Gri.) een geleerde door ervaring ; die geleerden die slechts aan de door
ervaring opgedane kennis waarde toekennen.
Empirisch, proefondervindelijk, door de
ervaring, staat tegenover rationeel, langs
redeneering, theoretisch.
Empirisme, (Gri.) die richting der wetenschap of kennis, die slechts aan de door ervaring verkregen kennis Nvaarde hecht.
Empirist, zie Empiricus.
Empis (Adolphe Dominique Florent Joseph
Simonis), Fr. tooneelschrijver, 1795/1868.
Emplacement, (Fr.) terrein, bon wplaa ts.
Emplol of Emplooi, aanstelling, arnht.
Employe, (Fr.) de aangestelcle, ambtenaar.
Empoli, stad aan de Arno, It. prov. Florence, 20,301 inw.
Emprunt, (Fr.) leening ; E. force, gedwongen leening.
Empsychose, (Gri.) het intreden van de ziel
in het embryo, in de vrucht.
Empsychisch, bezield, levend.
Empusa, (Entomophthora) een zwammengeslacht der fam. der insectendooders, leeft
parasitisch op insecten. E. muscae, Vliegendooder.
Empyreum, (Gri.) de vuurhemel, de plaats
v. h. licht, verblijfplaats der zaligen, hemel.
Empyrelsch, hemelsch, stralend.
Ems of Eems, rivier komende van de Sennerheide in Westfalen, valt met twee armen,
O'er en W'er E. in de Dollard, 320 K.M.
lang, 224 K.M. bevaarbaar ; in verbinding met
Dordmund door een kanaal. Zie Dortmunder
E .-kana al.
(2) Badplaats aan de Lahn, wereldberoemd,
6494 inw. ; Pruisisch regeeringsdistr. Wiesbaden. Lood en zilvermijnen. 13/7 1870 afwijzing van den Franschen gezant Benedetti
door koning Wilhelm I van Pruisen, hetwelk
den laatsten scoot gaf tot den oorlog van
1870/71.
Emscher, rechter-zijrivier van den Rijn,
mondt ongev. bij Ruhrort uit, 98 K.M. lang.
Emser tout, mengsel van dubbelkoolzure
soda en keukenzout.
Ernst, dorp, gem. Epe, Geld.
Emulsie, (Lat.) plantenmelk, zaadmelk,
amandelenmelk ; (ook) vloeistof waarin olie of
-
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vet opgelost is en daardoor een melkachtige
kleur heeft gekregen.
Enakim of Anakim, (Hebr.) een bijbelseh
reuzenvolk, dat in Palestina woonde en door
Jozua uitgeroeid is.
Enakskinderen, Enakiins, reuzen.
Enare-meer, meer in Russ. Lapland, 1421
K.M2 .
En avant, (Fr.) voorwaarts.
En bloc, (Fr.) geheel, tezamen, ongeteld.
Encanailleeren, zich met het canaille verbinden, gemeenmaken, zich met het laagste
soort menschen ophouden.

deelen folio en later 4 supplementdeelen, 1777
to Geneve in 39 deelen en to Lausanne in 56
deelen. Van de meest bekende E. noemen wij
Rousseau, Grimm, Voltaire.
Endeavour, rivier in Australia, Queensland.
Endeh , staatje aan de Z.kust van Flores,
15,000 inw. ; kokosnooten, copra, olie.
Endemische ziekte of Endemie, is een inheemsche ziekte, die schijnbaar aan een
plaats g ehonden is, en daar steeds terugkeert, terw ijl zij ook tot daar beperkt hlijft.
Endogamie, huwelijk tusschen stam- of ras-

mylthologie een

E odor, stad in Palestina, bij den berg
Tabor, bier woonde volgens den bijbel een
heks, toovenares, waarzegster, die voor Saul
den geest van Samuel opriep.
Endoseoop , een instrument tot het bezien
van nauwe holten of kanalen in het mensehelijk lichaam, hoofdzakelijk voor de urinebuis

Enceladus, volgens de Gri.

der Giganten, weed door Jupiter onder den
Etna bedolven ; wanneer deze zich beweegt,
ontstaat er op Sicilia een aardbeving.
Enchanteeren , (Fr.) betooveren, in verrukking brengen, bekoren, innemen.
Encina, (Juan del), Spaansch tooneeldicliter, 1469/1534 ; kapelmeester van Paus Leo X.
Hij wordt de vader van het Sp. drama genoemd.
Encke, (Johann Franz), Duitsch sterren' unalge,
, 79
8n_ ,. ui
d recteur von
sterren
1, ^^„
./lovv
... .. de .
wacht van Berl ij ii.
(2) (Er. dmann), Duitsch beeldhouwer,
^

^

^c^,^t,^.^

^

1843/ 96.

Enclave, (Fr.) een door andere stukken
land geheel ingesloten grondgebied, door
v reemde landed omgeven landstreek.

genooten.

en waterblaas.
Endosseeren, c,en wissel aan de rugzijde
non eon and er o .-erdragen ; het recht van
ontvangst van het bedrag van een wissel
tegen betaliug overdragen en dit met handteelcc nin , op de rugz ! ^ de van (te n wi s sel he-

wijzen.

Endossement, het bewijs op de rugzijde
van een wissel, dat deze op ecn ander is
overgedragen on de oorsnronkelijko louder of
trekker geon reeht meer h eef t geld to vorder:Ali .
Endrod, stad, Hong. komitaat Bakes, 11,900

Encore, (Fr.) nogeens, nogmaals, herhalen.
Encouterbaai, bocht van den Indischen.
il1w.
Oceaan aan de Z.kust van Z.-Australia.
Endymion, volgens de Gri. mythologie, ecn
Encycicek , (O n.) een rondgaande brief of
schrijven van den Paws, aan de bisschoppen jongeling, die in den slaap door de godin.
of geloovigen, ill tegenstelling met een bul, Diana. gekust wei•d, waa.rop hij bad eeuwig
to mogen doorslapen, wat hem nerd toegedie diet algemeen is.
in een cirkel, in kringloop, staan.
Encychsch,
Energie, (Fr.) werkkracht, geestkracht ; in
roxndioopend.
Encyciopedie, (Ency7clopaedie), (Gri.) was de na tuurkunde, het arbeidsvermogen, de
voorheen een leerkril,g, die ieder der oudeli werkkracht van ecn lichaam.
Energiek, krachtig, met nadruk, oink.
zich bekend moest maker, moest weten ; een
Energisch , zip Energiek.
reeks wetenschappen. Thans een werk, bock
Enersie , het to v oorschijn treden van een
of boekdeelen, met een kort overzicht van
alle of vele wetensehappen en kunsten op elk planeet, nit de sehaduw van een andere.
Enerveeren, (Fr.) ontzenuwei1, verzwakgebied of op een zeker gebied. Reeds bij de
Rom. sprak men over zulk een werk. Varro ken, uitmergelen.
Enfant , (Fr.) kind. E. terrible, verschriken Plinius stelden deze reeds sameii. De
grondlegger der moderne E. is Baco van kelij k kind, een kind dat door overbabbelen
Veruiam (1620), dock wend 1756 eerst opge- of door vragen, zijn familie of 1 -let gezelschap
volgd. Tegenwoordig bestaan in elke iaal ver- in verlegenheid brengt. E. trouve, vondeling.
Enfantin, (Barthelemy Prosper), gewoon_lijk
schilleude E., waa.rvan eenige tot ware reuzenwerken zijn aangegroeid. Natuurlijk P ire E., vertegen;;-oordiger van het Saintsteunt het cone werk op het ander en zijn Simoilisme, 1796/1864 ; was de wader van de
deze in den loop der tijden door ve rsehillende vleeschlijke en socialistische richting, werd

voor aanstoot van de goede zeden tot twee
geleerden uitgebreid.
Encyclopedisten , de medewerkers en later jaar gevangenisstraf veroordeeld. Werkte
ook de as nhangers van de Encyclopedic van later voor de doorgraving van de landengte
Diderot en d'Alembert, hetwelk diende om de van Suez.
Enfield , stad, Eng. graafschap \i iddlessex,
wij sgeerige denkbeelden der 18e eeuw to verspreiden. Verseheen het eerst in 1751/72 in 28 42,738 inw. ; gewerenfabriek.
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Enfin, (Fr.) eindelijk, ten slotte, in 't kort.1804/90 ; schreef o. a. „Algem. geschiedenis
Engadin, een om zijn natuurschoon be- der wereld."
(3) (Henry Marie Joseph Cornelis), Ned.
roemd Alpendal in Graubunden, Zwitserl.,
operazanger, geb. 1867 ; werd 1901 directeur
heeft veel bad- en luchtkuuroorden.
Engageeren, verbinden, dienstnemen of in en regiseur van het „Amsterd. Lyrisch toonoel" .
dienst nemen, verloven, de hand toezeggen.
(4)
(Catharina Dorothea) geb. Sewing,
verbinding, dienstueming,
Engagement,
Ned. opera-zangeres, echtgenoote van den
verloving, verkeering.
Engano, een tot de residentie Benkoelen vorige.
EngelMann , (Theodor Wilhelm)
i
Duitsch
behoorende eilandengroep in den Indischen
Oceaan, aan de W.-kust van Sumatra, op- physoloog, 1843/1909 ; 1871/97 prof. te
te Berlijn.
pervl. 1266 KM', 6400 inw., meest inboorlin- Utrecht,
Engels,, eiland aan de kust van Noorwegen.
gen ; er groeien veel kokospalmen en andere
Engelmakerij, naam voor een laag en gruZ.-vruchten. Het is moeilijk te bereiken door
de branding en de vele koraalriffen. De in- welijk bedrijf, vooral in groote steden voo rboorlingen staan op de laagste sport van b e k omend ; het opzettelijk verwaarloozen vann.
uitbestede kinderen door besteedsters, verschaving en loopen nog geheel naakt.
Engel, (Gni.) boden, volgens het oude tes- p leegsters enz. our deze te doer sterven
tament de bemiddelaars tusschen god en den en niet van moord beschuldigd te kunnen
mensch. De holden van het oude testament, worden. Hooge, doch niet altijd betrouwbare,
Abraham, Jacob, Mozes, werden door de E. cijfers worden hieromtrent genoemd.
Engels, (Friedrich) bekend socialist, geb.
geleid en stonden door deze in verbinding
met den hemel. In het Nieuwe testament zijn 28/11 1820 te Barmen, gest. 5/8 1895 to Londe E. de dienaars van Christus vormende den. Was medestander van Marx en trad met
een geheele stoet, zwevende our den hemel- dozen in den communistenbond, stelde met
schen troop ; aan het hoofd staan 7 aarts- dozen het Communistisch manifest samen en
engelen (Michael, Gabriel, Raphael, enz.). bestreed de theorieon van Proudhon en BaLater geloofde men dat de geesten van goods kunin. schreef o. a. „Der Ursprung der famen.schen (Christelijken) tot de E. behoor- mills, des Privateigentums and des Staates".
Engelsehe ziekte, (rachitis) is een dikwijls
den en deze met de overigen als geesten in
het heelai rondzweefden en de kerk be - voorkomende ziekte in laag gelegen, drassige
schermden. Men ziet allerlei afbeeldingen landstreken bij kinderen in het tweeds
van E., doch meest gevleugelde vrouwen, levensjaar. Openbaart zich door zweiling der
hoewel E. tot de manlijke woorden behoort ; gewrichtseinden, terwijl deze door de
(fig.) heerlijk, gelukkig makend wezen. zwakke samenstelling zeer buigzaam zijn en
(2) (Eduard), Duitsch dichter en schrij- daardoor dikwijls door de spieren krom
getrokken worden. De kinderen zijn dikwijls
ver, geb. 1851.
(Karel Dietrich Leonhard) Duitsch overigens gezond, sours zeer mager maar Loch
(3)
musicus, geb. 1824 ; schreef over„Don Juan" met gekleurde wangen. Men schrijft de oorzaak wel aan de gebrekkige of te eenzijdige
en „Faust".
(Johann Jacob) populair Duitsch voeding toe, zoodat net genoeg kalkstoffen
(4)
phil. en schrijver, 1741/1802 ; directeur van worden opgenomen. De ziekte komt echter
ook bij de gegoedea voor. Ook wordt de oorhet Berlijnsch Nationaal Theater.
zaak wel aan het alcoholgebruik der ouders
Engeland, zie Groot-Britannia.
toegeschreven.
Engelberg, dorp, Zwitsersch kanton UnterEngelsch indict, ook wel, Britsch-Indio, het
walden, 1973 inw., met prachtige omgeving, Indo-Britsche rijk, Indische keizerrijk, kolo1020 M. hoog gelegen luchtkuuroord.
then van Groot-Britannia, omvat het vaste
Engelbert, dorp, gem. Noorddijk, Gronin- land van Voor-India en ten deele Achtergen.
Indio, bestaat uit gouvernementen, vazalsta(2) I de heilige, aartsbisschop van Keulen, ten, presidentschappen enz., alles verdeeld in
1216/25, geb. 1185 ; bestreed den roofadel, prov., en bestuurd door een door Eng. beontwierp het plan van den. Keulschen dom, noemden gouverneur net den titel van onderwerd vermoord.
koning, naast hem eon uitvoerenden raad,
(3) II, heer van Falkenberg, aartsbisschop daarboven den in Eng. verblijf houdenden mivan Keulen, 1261/74 ; was voortdurend in nister van Indie of staatssecretaris, met raad
strijd, werd 1267 verslagen ear gevangen ge- van 10 leden. De geheele oppervi. is 4,809,104
nomen, verlegde zijn residentie naar Bonn ; Kim met (1901) 295,213,056 inw. Hindostan,
hij kroonde to Aken koning Rudolf.
het hoofddeel van Voor-Indic, is een reusachEngelen, gem., N.-Brab., bij 's Bosch, 491 tige laagvlakte, slechts aan de N.'lijke (de
inwoners•
Himalaya) on de Z'lijke grens bergachtig. Het
(2) (Adriaan AValraven) Ned. litterator, sehiereiland van Voo•-Indio, Deccan of Dek-
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han, heeft de gedaante van een driehoek, haringbuizen in zee gingen. Het ontstaan
waarbij het eiland Ceylon behoort, is een van het Enkhuizerzand, een 4 uur lange
hoogland met bergachtige grenzen. Hindos- zandbank in de Zuiderzee, deed haar snel
tan behoort tot het stroomgebied van den In- achteruitgaan, terwijl zij ook veel geteisterd
dus en den Ganges, Mahanadie, Godawari, werd door overstrooming en het springen
Kaweri enz., behooren tot Deccan. Over het van buskruitmolens. 1572 wierp de stad het
algemeen tropisch klimaat. De prov. zijn : eerst het Spaansche juk of en is niet meer in
Bengalen, Agra en Oude, Punjab, N.-W. handen der Spanjaarden geweest ; 1799 door
provincien, Beloedsjistan, Ajmere-Merwara, de Russen bezet. Paulus Potter werd aldaar
Bombay, Aden, Centr. prov., Berar, Coorg, geb.
Enklaar,
Frederik Paules), Ned.
Madras, Assem, Birma en de Adamaneilanverder verschillende schatplichtige literator, geb. 1848 ; red. van de „Deventer
den,
staatjes. Eng.-India heeft 30 steden met Courant".
Ennemoser, (Joseph) Duitsch phil., schrijmeer dan 100,000 inw. Calcutta, Bombay,
Madras, hebben meer dan 500,000 inw. ver en medicus, 1787/1854 ; prof. te Bonn.
Ennen, (Leonhard), Duitsch geschiedschrijHoofduitvoerprod. :
katoen,
rijst, jute,
tarwe, opium, huiden en koffie. (1905) ver, 1820/80 ; stadsarchivaris te Keulen.
Ennepe, rivier in Westfalen, links van de
44,361 K.M. spoorweglijnen. De heerseheude
Hindoesche godsdienst, Vrollme, 35 K.M. lang.
godsdiensten zijn
Ennius, (Quintus), Rom. dichter, 239/168
Mohammedanisme, Boeddhisme, Fetisjisme en
Christelijk. 2000 tot 1200 v. Chr. drongen de v. Chr. ; schreef een historisch dichtwerk over
Indische Ariers het land binnen en stichtten het Rom. rijk, wordt vader der Rom. kunster verschillende staten onder rajahs en in poezie genoemd.
Enns, rechter-zijrivier van den Donau, in
bondgenootschap onder een maharajah
(opper-koning). De godsdienst was het Brah- Oostenrijk, 290 K.M. lang.
Enomoti BoesJo, Japansch diplomaat en
manisme tot ongev. 600 v. Chr., waarna de
Boeddhistische leer dezen meer en meer ver- staatsinan, 1875 gezant te Petersburg, 82 to
drong. 326 door Alexander den Groote en in Peking, 85 minister van verkeer, 91/92 van
de lle eeuw door de Mohammedanen ver- buitenl.-zakeu en 92/96 van landbouw en
overd ; 1526 stichtte Baber het Groot-Mogool- handel.
Enorm, (Lat.) buitengewoon, ontzettend,
sche rijk. Na de ontdekking van den zeeweg
naar India, begonnen de Portugeezen daar verbazend, afschuwelijk.
En passant, (Fr.) in 't voorbijgaan, terhun veroveringen, welke later door de Holl.,
Eng. en Fr. verdreven werden en ten slotte loops.
Enquete,
(Fr.) onderzoek, getuigenverEng. de overhand behield. 26/6 1557 word de
Nabob van Bengalen door Lord Clive ver- boor, een gerechtelijk onderzoek in burgerslagen, waardoor Eng. voorgoed vaster voet lijke zaken, onderzoek van regeeringswege
in India verkreag. 1857/59 groote opstand, naar toe- of misstanden.
Enriquez Gomez, (Antonio), eigenlijk Enriwaardoor de Eng. Oost-Indische compagnie
werd opgeheven en de kolonien dadelijk quez Paz, een Spaansch dichter, geb. ongev.
onder Eng. gezag kwamen. Voortdurend 1600, was van Israelietische ouders, omhelsde
komen er nog opstanden voor, gepaard met den Christelijken godsdienst, maar moest toch
epidemie en hongersnood. Sedert kort be- voor de Inquisitie vluchten, omdat men hem
ginnen de ontwikkelde Indiers zich meer en niet vertrouwde zijn ouden godsdienst te hebmeer tegen het Eng. gezag to -verzetten, ben laten varen, ging naar Amsterdam en
bekend onder den naam van Indisch-anar- voegde zich weer bij de Israelieten, waarom
chisme. Vooral de Bond van Jong-Indiers hij denkbeeldig in Spanje werd verbrand. Hij
doet van zich hooren. schreef 22 blijspelen on verscheidene andere
werken.
Engerling, de larve van den meikever.
Enschede, stad in Overijsel, in het oude
Engler, (Adolf), Duitsch botanicus, geb.
1844 ; prof. to Berlijn en directeur van den landschap Twente, 33,548 inw. Is thans een
plantentuin ald., maakte 1905 een rein naar der voornaamste fabriekssteden van Ned..
Z.-Afrika en Java. vooral textielnijverheid.
Engwier, dorp, gem. Wonseradeel, Fries!.
Enschot, dorp, gem. Berkel, N.-Brab., 400
Engwierum, dorp, gem. Oost-Dongeradeel, inw.
(Fr.) tezamen, het geheel,
Fries!.
Ensemble,
Enjeu, (Fr.) inzet, b.v. bij een spel.
samenspel.
Enkhuizen, gem. in N.-Holl., aan de ZuiEnspijk, dorp, gem. Deil, Geld.
derzee, 7660 inw. ; werd het eerst genoemd
Entens, (Barthold), van Mentheda, jonk1n 1248, terwijl zij in de 14e eeuw de eerste hoer tot Middelstum, Dornema en Engelhandolsstad van N.-Holl. was. In ongev. 1600 boort, een der meest befaamde mannen uit
telde zij 40,000 inw., terwijl jaarlijks 4 a 500 den 80-jarigen oorlog, geb. 1640: verloor door
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Environs, (Fr.) omstreken.
loszinuigheid het grootste deel van zijn vermogen, sloot zich bij de verbonden edelen • Enz, linker-zijrivier van den Neckar, 112
aan, waarna hij door Alva verbannen werd. K.M. lang.
Eoceinformatie, de oudste afdeeling der
Daarna zwierf hij rond van 't eene oord naar
't andere, sloot zich bij de Watergeuzen aan, tertiaire formatie, of de formatie der oudste
en maakte zich geducht en gevreesd, maar bruinkoollagen. Houdt de eerste groote Zoogook gehaat door zijn wreedheid, krijgszucht dierengeslachten in, verder de gesteenten
en moed ; werd eenige malen gevangen ge- kalk, zandsteen, mergel, enz.
Eos, godin van den dageraad, bij de Rom.
nomen, door den Prins ter verantwoording
geroepen, maar steeds weer vrijgelaten. Bij Aurora geheeten.
Etitvds, (Joseph, baron), Hong. schrijver
de belegering van Groningen, 1580, werd hij
gedood. Hij stond bekend om zijn roekeloosheid, wreedheid en dankte zijn overwinningen of verliezen meer aan zijn zorgeloos, soms
dolzinnig optreden, dan aan krijgsbeleid.
Entente cordiale, (Fr.) vriendschappelijke,
hartelijke verstandhouding (meest in de
staatkunde).
Enter, dorp, gem. Wierden, Overijsel,
(1400 inw.
J. EOTVoS•
Enteralgia, ingewa,nds-buikkramp.
Entheomanie, (Gri.) godsdienstwaanzin.
en staatsman, 1813/71 ; schreef blijspelen.
Entomologie,
(Gri.) wetenschap, kennis Was minister -van onderwijs en eeredienst.
der insecten, insectenkunde.
(2) (Roland, baron), zoon van den vorige,
Entomoloog, insectenkundige.
Prof. in de proefondervindelijke natuurEntomophthora, zwammeng,eslacht, insec- kunde, geb. 1848 ; was 94/95 minister van
tendooders ; E. radicans, komt voor op de onderwijs.
rupsen van het koolwitje.
Eozoische formatie, de oudste formatie,
acts, (Fr.) tusschenbedrijf, de muziek bevat geen dierlijke overblijfselen.
Zie
tusschen de bedrijven van een tooneelspel.
Geologie.
Entrata, (It.) introductie, in de muziek de
Eozoon, bij vergissing langen tijd voor
inleiding, het voorspel.
fossielen van de reusachtige foraminifere of
Entrée, (Fr.) ingang, toegang, toegangs- Rhizopoda, de eerste vorm van een dierlijk
geld.
leven, gehouden, bleek te zijn een kalkvorEntrée fibre, (Fr.) toegang vrij, vrije toe- ming der Eozoische formatie.
gang.
Epagoge, (Gri.) gevolgtrekking, besluit van
Entrefilet, kort artikel of bericht, mede- een redeneering, inductie.
deeling, opheldering in dagbladen, van de
Epagogisch bewijs, het bewijs door gevolgredactie afkomstig•
trekking verkregen.
Entrepot, (Fr.) bewaar-, opslagplaats van
Epaminondas, een der grootste Thebetaangoederen, waarop belasting betaald moet sche staatsmannen en veldheeren, 418/362 v.
worden, doch nog niet betaald is. Rijks E., Chr. Hij overwon 4 keer de Spartanen, stond
pakhuizen, opslagplaatsen van het risk tegen bekend als een zelfverloochenend, wijsgeerig
vergoeding van huur, voor goederen, waarop persoon, die zich slechts ten doel stelde, zich
nog geen belasting is betaald en misschien voor zijn medemenschen nuttig to maken en
weer naar het buitenland gaan, zoodat dus zich voor het vaderland op te offeren. Hij vial
geen belasting behoeft betaald te worden. in den laatsten tocht tegen de Spartanen.
Entre nous, (Fr.) onder ons, vertrouwelijk•
Eparchie, in Gri. onderdeel van een nonaos.
Entre Rios, prov. in Argentinie, Z'lijk geEpauletten, (Fr.) schouderversieringen.
legen, oppervl. 75,471 K.M 2 ., 349,862 inw. ;
Epe, gem. in Geld., bij Apeldoorn, 9299 inw.
woudrijk, veel veeteelt, Z.-vruchten, goed beEpée, (Charles Michel abbe de 1'), grondwaterd. Hoofdst. Conception del Uruguay. legger van het doofstommenonderricht,
Entreteneeren, (Fr.) onderhouden.
1712/89.
Entretenue, (Fr.) to onderhouden vrouw,
Epen, dorp, gem. Wittem, Limburg.
bijzit, maitresse.
Eperies, hoofdst. van het Hong. komitaat
Entrevue, (Fr.) samenkomst, bijeenkomst, Sams, 14,447 inw. ; mooie oude stad.
onderhoud, samenspraak.
Epernay, stad, Fr. dep. Marne, links van
Enumatil, dorp, gem. Leek en Znidhorn, de Marne, 20,748 inw. ; prachtig dal.
350 inw.
Epeus, volgens de mythologic, zoon van
Enuresis, (Gri.) het onwillekeurig nit- Panopeus, vuistvechter en kunstenaar,
maker van het paard van Troje.
vloeien der urine.
Enveloppe, (Fr.) briefomslag, onthulsa
Epheben, de mani-mren, de jongelieden van
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18 jaar in Athene, die voor man waren ver- matigheid op hoogen prijs. Verder leerde hij
klaard, den burgereed hadden afgelegd, enz. dat er slechts twee dingen waren, atomen en
Ephelides, zomersproeten.
ledige ruimte, ook de ziel was van atomen
Ephesus, in de oudheid een beduidende opgebouwd en stervelijk. Zijn leerlingen
handelsstad in Ionie, een der belangrijkste gaven zich aan zingenot over, waardoor men
der 12 verbonden Ionische steden, aan de nog wel zulke menschen aanduidt als EpicuW.kust van Klein-Azie ; sedert 1868 uitgra- risten.
Epidemie, (Gri.) (volksziekte), zegt men
vingen.
Ephesia, bijnaam voor Diana, naar den tem- gewoonlijk wanneer een ziekte heerschend is
ongeveer een geheel yolk heeft aangetast.
pel te Ephesus ; ook een nachtfeest aan haar
Pit kan slechts geschieden met besmettelijke
gewijd.
Epheten, in het oude Athene de rechtcrs ziekten. Houdt altijd nanw verband met de
volkstoestanden, woningen, drinkwater, reinin strafzaken.
Ephod, (Hebr.) bovenmantel der Israelieti- heid enz., en kora daarorn meest onder de
sche hoogepriesters, voorzien van een borst- acme bevolkingen voor.
Epigonen, (Gri.) de nageborenen ; in de
schild.
Ephoren,
(Gri.) opzieners, Spartaansche litteratuur of wetenschap, zij die de nieuwere
overheden, 5, volgens anderen 10, door het ideeen of grondstellingen van anderen uityolk elk jaar uit him midden gekozen ; hun werken en verklaren, zonder zelf nieuwe bij
macht breidde zich steeds meer uit.
Ephorus, Gri. historieschrijver, ongev. 450
v. Chr. ; schreef een algemeene volksgeschiedenis tot ongev. 340 v. Chr., 30 boeken,
waarvan fragmenten behouden bleven.
Ephradm Syrus of Ephraim, een gevierd
leeraar en redenaar der Syriers, de profeet
of de zuil der kerk genaamd, 300/378. Vele
van zijn werken zijn tot ons gekomen, doch
gedeeltelijk vertaald.
Ephriam, een Isra6lietisehe stam, genaamd
naar den Zen zoon van Jozef. Was langen tijd
de hoofdstam, totdat deze overvleugeld wcrd
door de stam van Juda, de bevolking verviel
tot afgoderij van het gouden kalf. Het rijk
werd later net de anderen door de Assyribrs
veroverd.
Ephriamiten, munten van geringe waarde,
in den 7 jarigen oorlog (sedert 1759) uitgegeven door een vereeniging van Israelieten,
waarvan een zekere Ephriam aan het hoofd
stond, deze had het muntrecht gepacht. Na
den vrede kwam hieraan een einde.
Ephydryaden, (Gri.) waternimfen, die zich
in bronnen en fonteinen ophielden.
Gri. blijspeldichter, 540/448
Epicharmus,
v. Chr.
Epictetus, Gri. phil., gunsteling van Nero,
moest 94 v. Chr. met alle wijsgeeren het Rom.
rijk verlaten, ging Coen, evenals Socrates, op
rearkten, pleinen en straten zijn leeringen
verkondigen. Zijn hoofdgrondstellingen des
levens waren geduld, opoffering en onthouding.
Epicurus, Gri. phil., stichter van een naar
hem genoemde school, 340/271 v. Chr. ; vestigde zich to Athene en opende daar in een
beroemden twirl een school, waar hij rustig en
kalm zijn leven doorbracht. Het hoogste geink was volgens hem het kalrne, rustige genot en de wijsbegeerte is het streven daar
naar, terwijl de weg de deugd is ; hij stelde
daarorn vriendsehap, vredelievendheid en

te voegen.
Epigram,

(Gri.) op- of bijschrift, klein
puntdicht, dichterlijk opschrift vol geest
en zin.
Epiiepsie, (Gri.) vallende ziekten, ziekten
die elk oogenblik tot citing kornen, waarbij
de lijder dsn op den frond valt, bewusteloos
wordt en krainpaanvallen krijgt, gaat meest
gepaard met krankzinnigheid.
Epilepticus, lijder aan vallende ziekten.
Epilobium, bastaardwedorik, komt in ver-

sehillende soorten voor, o. a. E. angustifolium, muurkruid of weide-roosje.
Epiloog, (Gri.) na- of slotrede, naspel.
Epimeleten, (Gri.) opzieners, leden van verschillende commission in het oude Athene.
Epinal, stad, Fr. dep. Vogezen, aan. de

Moezel, 24,490 inw. ; vesting, industrie.
Epinay, (Louise Florence Petronelle Tardieu des Ciavelles, mevr. de La Live d'), Fr.
schrijfster, vriendin van Rousseau, 1726/83.
Epiornis, een reusachtige voorwereldlijke

vogel, waarvan de overblijfselen op

Mada-

gasudr gevonden zijn.
Epiphania. (Gri.) Driekoningenfeest,

(6

Jan.).
Epiphanius, heilige, bisschop van Pavia,
439/495 ; gedenkdag 21 Jan.
(2) kerkvader, bisschop van Salamis op
Cyprus, 367/403.
Epirus, (Gri.) cud Gri. landschap aan de

Epi
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Ionische zee, thans Z'lijk deel van het vilajet
Jannina.
Episooplus (Simon), eigenlijk Bisschop,
leider der Arminianen na Arminius, 1588/
1643 ; prof. in de godgeleerdheid te Leiden,
werd met de Remonstranten vervolgd.
tot het heldendicht behoorend.
Episch,
E. poezie, heldendichten, gedichten in verhalenden trant.
Episcopus, (Lat. en Gri.) bisschop.
Episcopaal, wat tot den bisschop behoort.
Episode, tusschengeschiedenis, uittreksel,
ingelascht verhaal, muziekstuk.
Epistel, (Lat.) opstel, brief, strafpredikatie.
Epistola, (Lat.) zendbrief, brief der Apostelen.
Epitome, (Gri.) kort begrip, uittreksel.
Epode, (Gri.) slotzang, tooverzang, tooverspreuk.
Epoque,
(Fr.) halte, begin van een
nieuw tijdperk ; E. maken, opzien maken, de
aandacht trekker.
Epos,
(Gri.) heldendicht, poezie in verhalenden trant, die de gebeurtenis als gebeurd, verleden voorstelt.
Eppenhuizen, dorp, gem. Kantens, Gron.,
200 inw.
Epsilon, 5de letter en tweede klinker van
het Gri. alphabeth, de gesloten e in 't Ned.
Epte, zijrivier van de Seine, 105 K.M. lang.
Epulonen, ongev. 100 v. Chr. een Rom.
priestercollege, dat met de goddelijke feesten
de maaltijden moest bereiden ; smullers,
slempers
Eq
zie ook de woorden met Aeq.
Equipage, (Fr.) (1) rijtuig, (2) bedienden,
(3) uitrusting, (b.v. voor een officier), (4)
scheepsvolk.
Equipement, (Fr.) uitrusting.
Equivalent, (Lat.) gelijkwaardig.
Era, (Lat. Aera) tijdperk, tijdvak.
(2) zijrivier van de Arno, Toscana.
Eragrostis, liefdegras, een grassoort in
Abyssinia, levert een meelsoort.
Erasmus, (Desiderius), eigenlijk Gerrit Ger-

ritszoon, beroemd Ned. geleerde, phil. en
humanist, geb. 28/10 1467, (volgens het
standbeeld te Rotterdam). Er worden echter
nog andere datums genoemd. Zijn moeder
bleef ongehuwd, doordat zijn vader naar
Rome was gevlucht. Hier hoorde hij valschelijk van den dood van zijn vrouw en ging
daarom In een klooster. Teruggekomen bleef
hij zijn eed getrouw, hij zorgde echter uitstekend voor zijn zoon, zoodat deze een goede
opvoeding kreeg. Na den dood van zijn ouders
werd hij door zijn voogden gedwongen in een
klooster te gaan, hij legde den eed af, bleef
dezen vijf jaar getrouw, doch verliet toen het
klooster en zwierf zijn gebeele lever' verder
over de wereld, incest in Parijs en Bazel, doch

ook in Eng. verblijf houdend. Hij hekelde op
ondubbelzinnige wijze de R.-K. kerk, maar
vooral het kloosterleven, hierdoor maakte hij
zich bij vele gehaat en wordt hij beschuldigd

0. ERASMUS

als de oorzaak van de hervorming, „De legger van het ei, dat Luther uitbroedde". Toen
echter de reformatie kwam, was hij een
tegenstander, omdat hij niet voor het geweld
was, of voor afscheiding, maar voor een stelselmatige verbetering. Zijn werken werden
vele malen in alley lei talen gedrukt. Hij behoort tot een der geleerdste mannen van zijn
tijd. Gest. 12/7 1536.
Eratosthenus, Gri. geleerde, 276/195 voor
Chr., geograaf, ste•renkundige, wis- en taalkundige en phil. Deed veel op meetkundig
gebied.
Erckmann Chatrian, naam van twee Fran-

sche schrij,Ters, Emile E., 1822/99 en Alexandre Chatrian, 1836/99 ; schreven samen een
reeks romans en novellen, meest uit den tijd
der revolutie, alsof slechts een schrijver deze
schreef.
Erebus, een werkende vulkaan op Victorialand, Z'lijk van de IJszee, 4000 M. hoog ;
(ook) hel.
Erectie, (Lat.) opgerichte, de oprichting
der roede ; dikwijls ook naam voor den
mensch, als rechtop, opgericht gaand zoogdier.
Erfdeel, is het deel van de goederen en
gelden van cell overledene, van den voor zijn
dood bij testament of door de wet aangewezen persoon of personen. Het wettelijk E.
is dat deel van de nalatenschap, dat door de
wet aan directe familieleden wordt uitgekeerd, zonder dat de overledene hierover kon
beschikken door schenkingen of beschikkingen bij testament.
E rfdienstbaarheid, is een rechtsgeleerde
term voor de plichten of lasted die rusten op
een erf of bezitting ten voordeele of ten behoove voor een of sneer anderen. Hierover
beschikt gee,. testament of beschikkingen,
het is onontvreembaar aan de onroerende
goederen verbonden. B.v. het loopen van een
sloot, Boot of weg over grond van anderen,
het niet hooger mogen bouwen, dan bepaald
is, daar anders het licht van anderen wordt
werrgenomen, het anker en balkrecbt, enz.
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Deze zijn echter aan een groot aantal bepalingen van de wet gebonden.
Erfelijke ziekten, heriditaire zjekten, ziekten, die van de ouders op het kind overgaan
en daardoor van geslacht op geslacht. Het
kan echter voorkomen, dat een ziektekiem een
of twee geslachten blijft sluimeren of niet tot
merkbare uiting komt om weer te voorschijn
te treden op eenige geslachten daarna, waarvan men dan de oorzaak niet vinden of begrijpen kan. De oorzaak van het weder te
voorschijn treden der ziekte kan dan slechts
een verkoudheid of dergelijk zijn. Ook de
vatbaarheid voor een ziekte is overerfelijk.
Erfelijkheid, is een natuurwet in de organische wereld, dat de nakomeling van elk
geslacht zijn coders gelijkt en de geestelijke
en lichamelijke eigenschappen erft. Dit is
echter slechts schijnbaar, langzaam maar
zeker nemen beide of of toe. Dit blijkt uit de
ontwikkelingsgeschiedenis, doch is voor den
mensch niet te constateeren, daar het zoo
langzaam gaat en onze aandacht ontglipt.
Erfenis, is de gezamenlijke bezittingen van
een overledene, dadelijk na zijn dood.
Erfgenaam, hij of zij of het lichaam, dat
optieedt als de eigenaar(es) van de bezittingen van een overledene.
Erf Cooiers quaestie, zie Gooi.
Erfpacht, het recht om van een andermans
grond, tegen een zekere rente, pacht of stor
ting ineens, gebruik te maken en alle vruchten daarvan te plukken of nadeelen to
dragen. De erfpachter heeft alle rechten en
plichten van een eigenaar, hij moet echter
pacht betalen aan den bonder of eigenaar(es).
Het erfpacht wordt verkregen door een re reling en zoo deze niet gemaakt wordt, bepaald
bij de wet of door erfrecht. Wordt meestal
gegeven voor een zeker aantal jaren. Door
staat of stad meest 99 jaar.
Erfrecht, het recht om als erfgenaam op to
treden, als men voldoet aan de gestelde verordeningen en eischen, waardoor men als erfgenaam wordt erkend.
Erfstelling, testamentaire beschikking, de
beschikking van den eigenaar over zijn goederen na zijn dood, door een testament.
Erft, linker-zijrivier van den Rijn, Pruisen,
120 K.M.
Erfurt, regeeringsdistr. in Saksen, 3530
K.M 2 ., 466,419 inw. ; met hoofdpl. met dien
naam, aan de Gera, 85,252 inw. ; industrie ;
aldaar Dom en Augustinerklooster, waar
Luther 1505/8 woonde. Een nude Germ. stad
net vroegen handel, 741 een bisschopszetel,
14e en 15e eeuw groote bloei, 1802/7 Pruisisch, 1807/14 Fransch, daarna voor goed
weer Pruisisch.
Erfzonde, een leerstelling der kerk, dat elk
mensch door de voortplanting belast wordt
bij zijn geboorte met de zonde door Adam
-

-

bedreven. Deze leerstelling drong ongev. 412
door. Voor dien spraken de kerkvaders niet
over deze zonde. Alleen Jezus en Maria zijn
vrij van die zonde (onbevlekte ontvangenis).
De straf is het sterven van het lichaam.
Ergo, (Lat.) dus, derhalve, alzoo.
Ergolz, linker-zijrivier van den Rijn in
Zwitserl.
Erica, heide, heideplanten, vele soorten.
(2) dorp, gem. Emmen, Drente.
Ericheni, dorp, gem. Buren, Geld.
Erie, stad in Pennsylvania, N.-Amerika,
aan bet Eriemeer, 52,733 inw. ; industrie.
Eriekanaai, een 586 K.M. lang kanaal, dat
bet Eriemeer met Hudsonrivier verbindt.
Eriemeer, het Z'lijkste der 5 Canadeesche
moron, 24,586 K.M 2 .
Erik, (1) de zegepralende, de laatste heidensche koning van Zweden, gest. 993. (2)
de heilige, beschermheilige van Zweden, vereenigde Zweden en Noorwegen. Door de
Denen 1160 onthoofd. (3) XII, hertog van
Pommereii, geb. 1382, 1412/39 koning van
het Skandinavische rijk, nerd verdreven,
gest. 1459. (4) XIV, zoon en opvolger van
Gustaaf \Vasa van Zweden, geb. 1533, kwam
1560 aan de regeering. Bevorderde handel,
nijverhejd zeevaart. Leed aan aanvallen
van waanzin, huwde een boerendochter, 1568
onttroond, 1577 vermoedelijk vermoord (dramatiF,eh Lehandeld).
Erinyen, Furien, nit de mythologie, de
godinnen van de vloek, de wrekende straf en
de vija ndschap. Leelijke schrikwekkende
vronwen, bloedige oogen en slangen voor
haren. De wraakgodinnen.
Eris, Discordia, de godin van den twist en
tweedracht, gezellin van Ares.
Eris appel, op de bruiloft van Paris wierp
Eris een twist-appel voor de voeten van de
schoonste der gasten. Zie Paris.
Erith, stad, Eng. graafschap Kent, aan den
Theems, 25,295 inw.
Eriwan, gouvernement, Russ.-Trans-Kaukasie, 27,830 K.M 2 ., 1,028,700 inw.; delfstoffen, landbouw, veeteelt en handel ; hoofdst.
met dien naam, 29,033 jaw. ; 22/2 1828 Russ.
.

-

Erker, nitbouwsel aan een huis, vooruitspringsel met venster aan een gevel.
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Erlangen, stad, Beiersch regeeringsdistr.
Middelfranken, a/d. Regnitz, 22,953 inw. ;
industrie, handel.
Erlau, (Eger) stad, Hong. komitaat Heves,
25,893 inw. ; industrie, wijnbouw.
Ermelo, gem. in Geld., bij Harderwijk,
9204 inw.
Erms, zijrivier van den Neckar, Wiirttemberg.
Ermenonville, dorp, Fr. dep. Oise, aldaar
slot en graf van Rousseau (gest. 1778).
Erne, (Boven) een meer in de Iersche prov.
Ulster, 373 K.M 2 . (2) (Beneden) meer naast
het vorige, 112 K.M 2 ., (3) rivier van beide
meren naar de Donegalbaai, 126 K.M. lang.
Ernestijnsche linie of Ernestinische, gesticht door den keurvorst van Saksen 1464,
bestaat thans nit 4 takken.
Ernst, (2) bijgenaamd de ijzere, hertog
van Oostenrijk, 1377/1424. (2) aartshertog
van Oostenrijk, stadhouder der Ned., 1553/
1595, werd door Michel Renichon, beschuldigd gehuurd te zijn om Prins Maurits te
vermoorden. (3) (Casimir) graaf van Nassau, zoon van Joan van Nassau III, 1573/
1632 ; stamvader van het thans in Ned. regeerende vorstenhuis. Nam deel aan alle campagnes van prins Maurits van Oranje, 1620
stadhouder van Friesland, later van Gron.
en Drente ; hij stond bekend als onverdraagzaam op 't gebied van godsdienst. Werd door
een kogel bij Venlo getroffen. (4) hertog van
Beieren, keurvorst van Keulen, 1554/1612,
heftig tegenstander der reformatie. (5) hertog van Brunswijk Ltinenburg, 1497/1546,
voerde de hervorming in. (6) August, koning
van Hannover, 1771/1851, zoon van George
III van Eng. Werkte in Eng. de Kath.
tegen, voerde in Hannover de grondwet in,
die hij 1848 gedwongen veranderen moest.
(7) E. Ludwig, groothertog van Hessen,
geb. 1868, sedert 1892 aan de regeering,
huwde 94 met Victoria Melita, prinses van
Saksen-Coburg en Gotha, liet zich 1901
scheiden, 1905 weder gehuwd met Eleonora,
prinses van Solms-Hohensolems-Lich. (8)
keurvorst, van Saksen, 1464/86, geb. 41, stamvader van de Ernestijnsche linie. (9) Friedrich Paul 1-sTicolaas, hertog van Saksen-Altenburg, geb. 1826, kw am 53 aan de regeering,
/lam deel aan de belegering van Parijs. 53
gehuwd met Agnes, prinses von Anhalt. (10)
I, de vrome, hertog van Saksen-Gotha en Altenburg, 1601/75. (11) II, hertog van Saksen
Gotha en Altenburg, 1745/1804, deed veel
voor kunst en wetenschap, riehtte een sterrenwacht bij Gotha op. (12) III, hertog van
Saksen-Coburg en als I van Gotha, 1784/
1844. (13) II, E. Aug. Karl Johannes Leopold Alex Eduard, hertog van Saksen-Coburg en Gotha, 1818/93 ; zoon van den vorige.
(lie 12) Volgcle dozen 1844 op, braeht eon be-
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zoek aan Frankrijk ; wordt algem. geroemd,
componeerde verschillende opera's, die algemeen bekend werden, naast vele liederen.
Stond bekend als vrijdenker en bevorderde
kunst en wetenschap. (14) E. Gunther, hertog van Sleeswijk-Holstein, geb. 1863, brooder van de Duitsche keizerin.
Eros, (Gri.) Lat., Amor of Cupido, de god
der liefde ; wordt op allerlei wijze voorgesteld,
meest schoone knaap of gevleugeld engeltje,
kwelziek en listig van aard.
(Gri.) de leer, de kennis der
Erotiek,
liefde.
Erotisch, de liefde (zinnelijke) betreffend.
(Gri.) liefdeswaanzin, ziekeErotomanie,
lijke verhooging der geslachtsdrift.
Erp, gem. in N.-Brab., bij Veghel, 2375
inwoners.
Errata, meervoud van Erratum.
Erratische blokken, noemt men steenklompen die ver van hun eigenlijk vaderland verblijven en vervoerd zijn over de geheele wereld, b.v. drijvende op groote ijsmassa's.
Erratum, (Lat.) zet- of drukfout, dwaling.
Error, (Lat.) dwaling ; E. juris, rechterlijke
dwaling.
Erts, noemt men gewoonlijk de delfstoffen,
die metaal bevatten, genoeg om gescheiden
te werden. Komi meestal voor verbonden met
gesteente, als brokken van allerlei vormen en
lagen (\venlig).
Ertsgebergte, gebergte in Koninkrijk Saksen, van het Elstergebergte tot het Elbezandsteengebergte.
Erupsie, (Lat.) uitbarsting (b.v. van een
vulkaan).
Eruptiefgesteenten, noemt men die steensoorten, die uit het binnenste der aarde, naar
boven of buiten zijn gekomen.
Erwten, (Pisum) een in vele soorten voorkomende plantenfam. der Vlinderbloemigen;
vele zijn klimplanten. Van de meeste wor-

den de zaden gegeten xn deze zijn eon stevig
voedsel. Van de peul wordt ook de zaehte
gegeten.
Erycina, (Lat.) bijnaam voor Venus.
ErysirelP,s, (Gri.) belroos.
Erythema, een acute huidaandoening,
Incest)] afsailfering, door het blootstaan aan
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(tonne) hitte, of bijtende vochten.
Erythraea, duizendguldenkruid.
Erythrasma, een besmettelijke ontsteking
in den lies of okselstreek, wordt veroorzaakt
door een microscopische zwam.
Erythrea, een It. kolonie aan de W.-kust
der Roode zee, 247,300 KM 2 , 326,000 inw.;
uitvoerprod.: parelmoer, huiden, zaden, metalen, paarlen, terwijl katoen, vee, hout,
meel en wijn moet ingevoerd worden ; 1882
kwam het land in It. bezit. Vaak in strijd
met Menelik II van Abessynie, waardoor
1896 It. zich ten deele terug trekken moest.
Erzeroem of Erserum, hoofdst., 38,900 inw.,
van het Turksch vilajet met dien naam,
51,000 KM2 , 597,000 inw. ; handel. Wordt door
de W. Euphraat of Kura-Soe doorstroomd,
1517 aan Turkije.
Erzingjan, stad, Turksch vilajet Erzeroem.
23,000 inw.; kerken en moskeeen.
Es, (Antonie Hendrik Gerrit Paul, van
den) Ned. geleerde, paedagoog, 1831/1909 ;
1882/1901 prof. te Amsterdam. Schreef een
Gri.-Ned. woordenboek
Esaitato, (It.) opgetogen, in vervoering.
Esau, volgens den bijbel, (Mozes XXV :
25) de Ruige, ook wel Edon-. genaaiTid (de
Roode), stamvader der Edomieten (zie ald.),
zoon van Isaac en Rebecca, tweelingsbroeder
van aartsvader Jacob, verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een bond linzensoep of moes,
verzoende zich later weer met Jacob in het
land Kanaan.
Esbjerg of Esbjerg, havenstad in Jutland,
ambt Ribe, Denemarken, 13,355 inw. ; visscherij.
Escambia Rivier, kustrivier, N.-Amerika,
mondt in de golf van Mexico.
-

Each,
inw.

gem. in N.-Bra,b., bij Boxtel, 537
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de leer der laatste dingen, dat is : dood, 1000jarig rijk, jongste gericht, opstanding ; men

is het er zelf niet over eens wat daartoe behoort.
Eschtruth,
(Nataly von) pseud. van de
Duitsche schrijfster Knobelsdorff-Brenkenhoff.
Eschwege, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Cassel, aan de Werra, 11,276 inw.
Eschweiler, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Aken, 21,903 inw. ijzerindustrie.
Escoriaal, 4adje, N.-W.lijk van Madrid,
aldaar een ka eel en Hieronymietenklooster
San Tiorenco, geliouwd 1563/86 naar de St.
Piete•ke•k te Rome, 206 M. lang, 160 M.

ESC,IZIA AL,

breed, heeft

i()rens, s 5 poorten en

bevat

een kerk met 48 altaars en twee orgels;

verder de grafkelder van het Spaansche koninklijke huis, waarin ale koningen, vanaf
Karel I.
Escuintia, stad in Guatemala. Centr.-Ame
rika, 12,300 inw.

1:SCULA

Esculaap, geneesheer, ziekenverplep,er, god

(2) (Fraxinus) een algem. bekende boomsoort, levert een taai, wit, hard hout ; kan
26/28 M. hoog worden, komt in geheel Europa en N.-Azie voor.
Escharen, gem. in N.-Brab., bij Boxmeer,
1160 inw.
Eschatologie, in de kerkelijke dogmatiek,

der geneeskunst, zie Aesculapius.
Esk, rivier in Schotland.
Eskadron, compagnie ruiterij, ongev. 150
man.
Eski, (Turksch) oud. Komt veel voor bij

namen van steden.
Eskimo,

cell dikke lakenaehtige

wollen

stof.
Eskimos,

in bun eigen taal InnoeIt, de

300

Esk

volksstammen in het arctisch Amerika, en op
Groenland, leven an den jacht en vischvangst, hebben geen regeering en geen godsdienst, zijn bittere vijanden van de India-

nen, terwijl het laatste onderzoek heeft bewezen dat zij van deze afstammen. Zij worden ongeveer 1.60/1.70 M. Hun naam danken zij aan de Indianenstammen en beteekent Rauw-vleescheters. Zij hebben een
eigen taal. Hun aantal is onbekend.
Eski Sagra, (Bulgaarscli : Stara Zagora), 0.
Rumelische stad, 19,428 inw. ; 30/7 en 1/8 1877
overwinning van de Russen over de Turken.
Eski Sjehr, stad, Aziatisch-Turksch vilajet,
Khodawendikjar, 18,000 inw. ; handel in
meerschuim.
haven stad,
Klein-Azie,
Eski Starnboel,
aan de Egeische zee, tegenover Tenedos.
Eski Zagra, zie E. Sagra.
Esmarch, (Johannes Friedr. Aug. von),
Duitsch chirurg, geb. 1823 ; 57/59 prof. to
Kiel, verbond zich 1872 in een tweede huwelijk met prinses Henriette von SleeswijkHolstein-Sonderburg-Augustenburg (geboren
1833), word 87 in den adeistand verheven.
-

-

-

-

.1. F. A. VON EHMAECIE.

Maakte zich door versehillende werken zeer
verdienstelijk. Oprichter van de Duitsche
Samaritenvereeniging.
Esmeraldas, N.-117 '10e prov. van Ecuador,
Z.-Amerika, oppervl. 19,267 K.M 2 ., 14,600
inw. bedekt met bosschen, hoofdprod. :
caoutchouc. Hoofdst. mot dien naam, 3000
inw.
Esoterisch, (0 •i . ) cnkel voor ingewij de,
gehei me leer, \vete n sells ppelijk
Espada, (Sp.) demon een stierenvechter,
die slechts eon degen p ls wapen heeft.
Espagnol, (Fr.) Sponjaard.

Ess

Espartero (don Baldornero), graaf van
Luchana, hertog van Vittoria, Spaansch
generaal en staatsman, 1792/1879 ; streed bij
de revolutie aan de zijde van Isabella, versloeg Don Carlos.
Esperanto, (Lingva internacia), naam voor
een internationale hulptaal, genaamd naar
het pseud. van den samensteller, Dr. L. Samehof. In deze taal verschijnt, buiten de boeken
en romans, een tijdschrift „Revno internacia". Leerboek word reeds in 25 talen omgezet.
Espirando, (It.) wegstervend.
Espirito Santo, (Heilige geest) een kuststaat van Brazilie, doorsneden door de RioDoce, 44,839 K.M2 ., 135,997 inw. ; tropisch
klimaat, vruchtbare bodem, bedekt met
vele bosschen ; prod. : suiker, katoen, rijst,
mais, on hoofdzakelijk koffie. Hoofdstad
Victoria.
Espiritu Santo, grootste eiland der Nieuwe
Hebriden, Oceanic, 4850 K.M 2 ., 30,000 inw.
Espr., afkorting van Espressivo.
Espressivo, (It.) met gevoel, vol uitdrukking.
(Fr.) geest, verstand, vernuft,
Esprit,
scherpzinnigheid. E. de corps, korpsgeest,
kameraadschappelijke geest ; E. fort, vrijdenker E. public, volksgeest, volksdenkwijze.
Espronceda, (Jose de), Spaansch dichter,
1810/42 ; nam deel aan de revolutie 35/36,
word gezant to Den Haag, alwaar hij stierf.
Schreef vele schoone gedichten.
Esq, afkorting van Esquire.
Esquire, (Eng.) zooveel als het Holl. edele
heer, wordt afgekort achter den naam op het
adres gevoegd (Esq.).
Esquiros,
(Alphonse), Fr. staatsman en
schrijver, 1814/76, schreef o. a. : „L'evangile
du peuple".
Esra, een Israelietische priester en schriftgeleerde, trok ongev. 458 voor Chr. met een
tweede afdeeling zijner stamgenooten uit de
ballingschap naar Judaea. Hij vertegenwoordigde de rechtzinnige richting, hetwelk blijkt
uit zijn boek, mar hem genoemd. Het book
Nehemia wordt wel bet tweede boek van E.
genoemd.
moor op 't Deensche eiland
Esrommeer,
Seeland, 18 K.M 2 . ;root.
Essay, (Eng.) Fr. Essai, proeve, poging.
Essche St. Levin, gem. in Belg. prov. 0.Vlaanderen.
Esseg, handelsstad in Slavonic, a/d. Drau,
23,018 inw. ; industrie.
Essen, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Diisseldorf, tussehen de Emscher en Roehr,
118,862 inw. is sedert de 2e helft der 19e
eeuw het midclelpunt der Duitsche industrie,
o. a. de fa brieken van Krupp zijn daar gevestigd, ook zijn or steenkoolmijnen en heeft
-
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de stad allerlei groot-steedsche inrichtingen Ahasverus, (Xerxes). Zij wist Haman, den
en gebouwen. 873 gesticht, 1629 door de Ned. staatsminister, die de moord op alle Israelieingenomen, 1641 door de Brandenburgers, ten had bevolen in Adar (de 13e maand) te
1813 Pruisen. doers ophangen, haar pleegvader in zijn
Essence, (Fr.) aftreksel van plantendeelen ; plaats te stellen en een bloedbad aan de Perhet hoofdzakelijke, de kracht, geest, spiritus, zen toe te brengen. Een jaarlijksche viering
vluchtige °lien ; het distillatie prod. werd op de 14 en 15 van die maand vastgeEssentieel, wezenlijk, zakelijk, tot de kern steld (Perimfeest). E. liet de geheele geschiedenis te boek stellen, doch uit verschillende
behoorend.
Essequibo, rivier in Eng. Guyana, mondt onderzoekingen is gebleken, dat het niet het
in den Atlantischen Oceaan, 960 K.M. lang, boek is, dat in het Oude Testament voorkornt.
630 K.M. bevaarbaar.
Esthland, gouvernement van W.-EuroEsser, (Isaac) Ned. literator, geb. 1845 ;
red. van de „Oprechte Haarl. Courant". peesch Rusl., aan de Oostzee, de N'lijkste
Schreef onder pseud. „Soera Rana". gelegen prov., 413,724 inw. ; oppervl. 20,248
Essex, graafschap, 0. Eng., 3994 K.M2 ., K.M2 ., bijna geheel viakland, met vele
1,085,576 inw. ; vruchtbare bodem, granen, meren ; granen, veeteelt, visscherij en bierhoofdst. brouwerijen en stokerijen. De inw. zijn de
hooi ;
groenten,
aardappelen,
Chelmsford. Vormde voorheen een oud Eng,- Esthen (zie aid), 1710 door de Russen op de
Saksisch koninkrijk, kwam vereenigd met Duitsche orde veroverd ; hoofdst. Reval.
Estlander, Finsch chirurg, 1831/1881.
Kent 823 aan Wessex.
(La) stad, Spaansche prov
Estrada,
(2) (Robert Devereux, graaf van), geb.
1567 ; gunsteling van koningin Elisabeth, Pontevedra, 26,838 inw.
Estrade, (Fr.) verhevenheid van den vloer,
werd 1585 naar Ned. gezonden. Kreeg in een
woordenwisseling met Elizabeth in 't open- opstap.
Estremadura, een provincie in Portugal,
baar een oorvijg van haar ; kort daarop werd
hij echter stadhouder van Ierland, viel weder aan den Atl. Oceaan, oppervl. 17,800 K.M 2 .,
in ongenade en trachtte daarop een oproer te 1,232,593 inw. ; hoofdst. Lissabon. Bergachverwekken, dat geheel mislukte. Hij werd als tig, rijk aan allerlei ertsen en gesteenten.
(2) landschap in 't W. van Spanje, aan
r, 1601, onthoofd.
landverrade
stad aan den Neckar, kreits beide zijden van den Taag, oppervl. 41,757
Esslingen,
strie. K.M2 ., 882,410 inw. ; vruchtbare grond,
Neckar, Wiirtemburg, 27,325 inw. ; indu
rijk aan metalen.
Estafette, (Fr.) renbode, rijdende bode.
(Jacob Bronnum Scavenius),
Estrup,
Estaminet, (Fr.) koffiehuis, herberg, bierDeensch staatsman, geb. 1825 ; was 75/94
huis.
Este, linker-zijrivier van de Elbe, 53 K.M. minister-president.
Esveld, buurt, gem. Barneveld, 600 inw.
lang.
Etablissement, (Fr.) inrichting, instelling,
(2) een oud It. vorstenhuis, stammende
Etage, (Fr.) verdieping (van een huis).
ongev. uit de 15e eeuw, thans in vele takken
Etagere, (Fr.) hoekkastje, open pronkgesplitst. Tegenwoordig drager van den titel
is de Oostenrijksche troonopvolger Frans kastje.
(Fr.) uitstalling, tentoonstelling
Etalage,
Ferdinand, aartshertog van Oostenrijk-Este,
voor een venster.
geb. 1863, 1900 gehuwd.
(Fr.) uitstallen, tentoon stelEtaleeren,
Esteie, (Ph. J.), Ned. aerator, samenlen.
steller dezer Encyclopaedie.
Etang, een strandmeer in Z'lijk Frankrijk.
Est en Opynen, gem. in Geld., bij Tiel,
Etat, (Fr.) staat, stand, lijst, regiments1106 inw.
staf. E.-major, generale staf ; 1'Etat c'est
Esthetica, zie Aesthetica.
Esthen, de oorspronkelijke bewoners van moi, De staat ben ik (bekend gezegde van
Esthland, behooren tot de Finsche stammen Lodwijk XIV.)
Etats generaux, (Fr.) Generale Staten.
en gelijken de Mongolen, zijn ruw en onbeEt, (Fr.) en ; et cetera (caetera) en zoo
schaafd. Hebben alle oude zeden en gewoonten behouden. Streden zes eeuwen vruchte- voort.
Etersheim, dorp, gem. Oosthuizen, N.-Holl.
loos om hun zelfstandigheid en hopen nog
Etawa, stad, Eng.-Indie, N.-W'lijke proeenmaal vrij te zullen worden, terwijl zij de
Duitschers haten. Zij belijden den Christelij- vincien, 34,721 inw.
tweelingbroeder van Polynicus,
Eteocles,
ken godsdienst. Bij de Russen heeten zij
viel in een tweegevecht met dezen.
vreemdelingen.
koning van Kent, 550/616 ;
Ethelbert,
Esther, een Israelietische vrouw, nicht en
pleegdochter van Mordochai, uit den stam huwde eenFransche Christin, waardoor de
Benjamin. Haar Israblietische naam was Had- eerste Christelijke kerk in Eng. werd inge
dassa, zij huwde met den Perzischen koning wijd en E. zich liet doopen.
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Ether, (Aether) een kleurlooze, frisch liekende, zeer vluchtige vloeistof, 0.728 soortelijk gewicht ; ontbrandt licht, is met lucht
vermengd ontplofbaar ; werkt bedwelmend en
verdoovend. In de scheikunde verschillende
vluchtige chemische verbindingen, meest
samengesteld nit alcohol en verbindingen.
Gew. E. ontstaat door inwerking van zwavelzuur op alcohol.
Etherisch, vluchtig, riekend, tot de ether
behoorend ; (ook) hemelsch.
Etherlsche °lien, essences van welriekende
planten of bloemen, veel gebruikt voor parfumerieen.
Ethiek, (Gri.) of Ethica, moraal, zedenleer, deugdenleer. Een richting der phil., die
een bonte voorstelling geeft van opvattingen
en denkbeelden. Het is de leer van het goede,
dat wat goed is en moest zijn. Arestoteles
vond het goede slechts het maathouden.
Socrates begon met de vaststelling van eenig
zedelijke grondslagen, voor alle menschen
bindend. De meeste Ethische geboden kwamen echter door den godsdienst en veel van
de stichters (Mozes, Boeddha, Zoroaster
enz.). Het is natuurlijk dat E. nauw samengaat met de beschaving. Ja het is zelfs de

vraag of het niet de oorsprong, de bron der
beschaving is.
Ethisch, zedelijk, tot de Ethiek behoorend.
Ethnographie,

(Gri.) volksbeschrijving, een

Euo

daarna aan een verdund zuur worden blootgesteld. Albr. Diirer wordt als de uitvinder
genoemd.
Etsjmladzin,
een klooster bij Eriwan,
sedert 1441 zitting der Katholicus en later
der heilige synode aller Armeniers.
Etten, dorp, gem. Gendringen Geld.
Etten en Leur, gem. in *.-Brab., bij
Oudenbosch, 7622 inw.
Etter, Pus, een voortbrengsel van ontste-

kingen, bestaat uit witte bloedlichaampjes,
water, afgestorven weefsel en microben of
bacterien.
Etterbeek, voorstad van Brussel, 23,500
inw.
Ettergezwet, zie Abces.
Etude, (Fr.) studie, oefening.
Elul, (Fr.) omhulsel, foudraal, koker,
scheede.
Etymologicon, (Gri.) woordenboek, waarin
do afleiding der woorden zijn opgenomen.
Etymologie, woordvorsching, studie der
woordafleiding ; de leer die de grondslagen
onderzoekt.
Euagoras I, koning van Salamis op Cyprus,
gest. 391 v. Chr.
(2) II, screed tegen de Perzen en verloor
later zijn rijk.
Euander, volgens de mythologie zoon van
Hermes, stichtte een stad Palatium, leerde
den bewoners een letterschrift en muziek.
Euboea of Eboia, het grootste der eilanden
van het tegenwoordig Griekenland in de
Egelsche zee, oppervl. 3375 K.M 2 ., 134,747
inw. ; bergachtig, hoogste punt 1775 M.,
vruchtbare bodem. Hoofdst. Chalkis. Vormt
met eenige andere eilanden een nomos, werd
voorheen door eigen koningen geregeerd,
1470/1821 Turk sch.
Eubulides uit Milete, leermeester van
Demostenes.

onderdeel der volkenkunde. Houdt zich bezig
met de beschrijving en klasseviseering der
volkere.a naar hun spraak en geestelijke ontwikkeling.
Ethnologic, (Gri.) volkskunde, een onderdeel der volkenkunde, welke zich bezig houdt
met de beschrijving der zeden en gewoonten,
afstamming, rassen, enz.
Etichove, gem. in Beig. prov. O.-Vlaanderen, 2600 inw.
Etiquette, (Etikette) (Fr.) aanhechtbriefje ;
hofgebruik, uiterlijke vormen, beleefdheidsvormen.
Etna, (Aetna) vulkaan op 't eiland Sicilie,
3278 M. hoog.
Etranger, (Fr.) vreemdeling.
Etruria, (Tuscia) voorheen cen landschap
in Midilen It., tusschen den Tiber, Macra, de
Apennijnen en de Tyrrheensche zee. De bewoners (Umbriers) vormden een aristocratischen stedenbond van 12 steden, voerden
sedert 5e eenw voor Christus oorlog tegen de
Rom. en werden 280 v. Chr ten onder gebracht.
EUCALYPTUS.
Etsch, (Lat. Athesis, It. Adige), rivier in
Italie, ontspringt op de Tiroler-Alpen, mondt
in de Adriatische zee, 415 K.M lang, 300
Eucalyptus,
een bijna uitsluitend Aus.
K.M. bevaarbaar.
boomsoort ; levert een goede houtsoort.
Etsen, het graveeren van koperen en
Eucharistia, in de R.-Kath. kerk, het allerandere platen, door middel van een laag was, heiligste Sacrement des altaars ; gewijde
welke met een etsnaald worden bewerkt en hostie, avondmaal.
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Euoken, (Rudolf Christoph), Duitsch phil.,
Euphorbia,
Wolf smelk, een uitgebreide
geb. 1846 ; prof. to Bazel.
plantenfam., levert een zeer purgeerend melkEuchlides, stichter der school van Magara, sap.
aanhanger van Socrates ; daar den Magarensera het bezoek aan Athene verboden was,
sloop hij irl vrouwenkleederen toch binnen de
muren en was bij den dood van Socrates. Hij
verdedigde de leer van de eenheid van het
goede. Van zijn geschriften bleef geen bewaard.
Eudorus, zoon va., Hermes, een der medeaanvoerders voor Troj..
Eugenie, (Marie de yman), voormalige
keizerin van Frankrijk, geb. 1826, tweede
dochter van den graaf van Montijo en Teba,
huwde 53 met Napoleon III. Haar geschenk
van 600,000 francs, door de gemeenteraad van
Parijs aangeboden, liet zij bestemmen voor
een nijverheidsschool voor behoeftige meisjes,
was 59, 65 en 70 regentes en vluchtte na de
gevangenneming van haar gemaal naar
EUPHORBIA.
Engeland. Woont thans nog meest daar,
onder den naam Gravin de Pierrefonds ; 1873
Euphorie, (Gri.) gevoel van welbehagen.
weduwe.
Euphraat, (Phrath), hoofdrivier van VoorEugenius, naam van 4 pausen, (1) heilige,
655/57 ; de 76 pans ; gedenkdag 2 Juni.

(2) II, 824/27.

III, 1145/53, bewerkte een tweede
kruistocht, moest voor Arnold van Brescia
v-luchten.
(4) VI, 1431/47, onder hem de vereeniging
der Gri. kerk.
(5) (Frans), prins van Savoie, beroemde
Oostenrijksche generaal, 1663/1736 ; streed
tegen de Turken, It. en verschillende malen
tegen Fr., was later staatsman.
Eugies, gem., Belg. prow. Henegouwen,
2500 inw.
Euklaas, eon gekleurde delfstof, komt geslepen en in aile kleuren in den handel.
verstandigheid in zeggen en
Euiogie,
spreken ; zegenspreuk, lievelijke preek.
(3)

Azie, ontstaat in Armenia uit de Moerad en
met den Tigris
erg vormt dan de Schatt-el-Arab, 2778 K.M.
lang ; mondt in de Perzische golf.
de Karasoe, vereenigt zich
Euphrasie,

(Gri.) blijmoedigheid, vroolijk-

heid.
Eurasia, naam voor Europa en Azie als een
werelddeel uitgedrukt.
Eure, linker zijrivier van de Seine, N.-W..

Frankr., 225 KM. lang, 85 KM. bevaarbaar.
(2) departement in Frankr., aan de rivier,

met dien naam, 3958 KM 2 , 330,140 inw.
Hoofdst. Evreux.
(3) E. et Loire, Fr. departement, eveneens
aan bovengenoemde rivier, oppervl. 5874
KM2 , 273,823 inw. Hoofdst. Chartres ; landbouw.
Eureka, Heureka, (Gri.)
,ik heb ge(Gri.) vertaald : bedwachters, vonden", uitroep van Archimedes, toen hij
Eunuchen,
gesnedenen, ontmande toezieners, opzichters de wet der zwaartekracht ontdekte.
in een harem.
Eurik,
koning der W.-Gothen, veroverde
(Jew-patoria Koslow), haven- Spanje. Was de machtigste koning van zijn
Eupatoria,
stad, Russ. gouvernement Taurie, 17,915 tijd, gest. 484 ; was de eerste die geschreven
inw. ; industrie.
wetten maakte.
Eupen, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Euripides, de jongste der 3 beroemde AtAken, 14,297 inwoners ; textiel en ijzer- tische treurspeldichters, 480/406 v. Chr. ; hij
industrie.
had innige vriendschap met Socrates gesloEupepsie, (Gri.) goede spijsverteering.
ten ; hij schreef 92 tooneelstukken, waarvan
Eupeptisch, (Gri.) Relit verteerbaar.
8 satyriek, waarvan 18 behouden bleven,
Euphemism, (Gri.) onder verzachtende, waarvan 1 satyrisch.
verschoonende woorden, iets aanstootelijks
Euripus, zeeengte, zeestraat tusschen het
uitdrukken.
wasteland van Griekenland en het eiland
Euphemistisch, verzachtend, verschoonend.
Euphonie, (Gri.) welluidendheid.
Euphonisch,
Gri.) welluidend, welklin-

Euboea.
Europa, dochter van Phoenix en Perimede. Zeus nam den vorm van een stier aan en
kend.
voerde haar over de zee naar Creta, zij
Euphoon, (Gri.) een barytonhoorn ('n soort schonk hem daar 3 zoons. Haar werd godtuba).
delijke eer bewezen.
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(2) bijnaam voor Demeter in Beotie.
pingsverhaal de eerste vrouw, vrouw van
(3) het kleinste werelddeel, doch door de Adam, die het eerst menschenkinderen voortligging, het klimaat en de beschaving het bracht. Zij is aldus de moeder van het menbelangrijkste der oude wereld. Grenzen : N.- schelijk geslacht.
Evacuatie, verwijdering van schadelijke
Iijk N.'lijkste IJszee, O.'lijk Azie en Kaspiwhe zee, Z.'lijk Azie en de Middell. zee, stoffen, ontruiming, ontlasting, lediging.
Evangelie, (Lat. Evangelium) een Gri.
W.'lijk Atlantischen Oceaan. Voornaamste
zijbekkens (zeedeelen) Witte zee, Oostzee, woord, dat beteekent „Blijde boodschap". In
Kattegat, Skagerak, Noordzee, Kanaal, de Christelijke kerk algemeene naam voor de
Golf van Biscaye, Golf van Lion, Golf van boodschap, dat de verlosser zou komen en
Genua, Golf van Tarente, Adriatische zee, later de geschriften, waarin de lotgevallen en
Ionische zee, Egeische zee, Zee van Ma•mo_ leering van Jezus (als de verlosser) werden
ra, Zwarte zee. Heeft verschillende schier- opgenomen. Later werden de diverse boeken
eilanden, o. a. : Kanin, Kola, Scandinavia, tezamen gevoegd en noemde men elk boek op
Jutland, Krim, Balkan, Apennijnsch-, Py- zichzelf ook een evangelie (Evangelie van...)
reneesch schiereiland, Bretagne enz. Groote (fig.) Een blijde boodschap, een onomstooteeilanden zijn : Nova-Zembla, Groot Britan- hike waarheid, die verlossing of verlichting
nie, Ierland, Sardinia, Corsica, Sicilia, brengt. Zie verder de diverse gelooven, die
Kreta enz. N. en O.'lijk faagland, iffidd. E., elk verklaren het ware E. to zijn.
Evans, (Mary Anne) Eng. schrijfster,
Alpen (hoogste top van Eur. Mont-Blanc
4810 M.) ; verder Pyrenean, Apennijnen, pseud. George Eliot, 1819/80 ; schreef novellen
Balkan en Gri. gebergte, verder nog de en romans, o. a. „Adam Bede", eenige wergrensgebergten Oeral en Kaukasus. Hoofd- ken verschenen ook in 't Ned.
Evaporatie, (Lat.) verdamping.
rivieren : Dwina, Petsjora, Onega, Wolga,
Evening, (Eng.) avond.
Don, Dnjepr, bnjestr, i)onau, Po, Ebro,
Everaert, (Leopold) Vlaamsch literator,
Dajo, Duero,
Guadiana,
Guadalquiver,
Rhone Garonne, Loire, Seine, Rijn, Wesel, geb. 1838.
Eventueel, in geval, bij gelegenheid.
Elbe, Oder,
Weichsel, Theems enz. Meren :
'
Everbecq, gem., Belg. prov. Flenegouwen,
Onega-, Ladoga-, Peipus-, Wener-, Wetler-,
Melarmeer, Bodenzee, Gardameer enz. Ge- 3200 inw.
Everdingen, gem., Z.-Holl., bij Vianen,
heele oppervl. 9,727,657 K.M. 2 , 421,944,000
inw. De landen zijn : Andorra, Belgie, Dene- 1128 inw.
Evere les Bruxelles, gem., Belg. prov. Bramarken, Duitschland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Britannia, Bulgarije, Italie, bant, 4300 inw.
Everest, (George) Eng. ingenicur, 1790/
Luxemburg, Liechtenstein, Nederland, Noorntenegro, Oostenrijk, Portugal, 1866 ; voltooide 1823/43, de trigonometrische
wegen, o
, Rusland, San Marino, Servie, metingen van India, naar hem genoemd. (2)
Rumenie M
Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland. De de hoogste berg van den Himalaya, 8840 M.
Everett, stad in Massachusetts, N.-Amevolkeren zijn verdeeld in : Germanen (Duitschers, Ned., Eng. en Scandinaviers) 32 %, rika, bij Boston, 24,336 inw.
Everghem, stad, Belg. prov. O.-Vlaanderen,
Romanen (Fr., Spanj., Portug., It. en Rumenen) 27 %, Slawen of Slaven (Russen, 7900 inw.
Polen, Tsjechen, Serviers, Kroaten, BulgaEversie, (Lat.) omverwerping, verwoesting.
ren, Slovenen) 33.5 %. Verde• nog verschilEvertebrata, ongewervelde dieren.
lende anderp stammen (Migyaren, Turken,
Evertsen, een Zeeuwsch geslacht van zeeTartaren Grieken, Letten, Kelten (Breto- helden, wij noemen : (1) (Johan) was de eernen), Albaneezen enz.) Daarvan 45 % Katho- ste uit zijn geslacht die tot kapitein werd
lieken, 24.5 % Protestanten, 26 % Oostersche verheven, sneuvelde tegen een Franschen
Christenen, 2.2 % Israblieten, 2.1 % Moham- kaper, 1617. (2) (Johan) zoon van den vorimedanen en 0.2% zonder of met andere ge- gen. ; admiraal, sneuvelde tegen de Eng., 1666.
looven. Regeeringen : 4 keizerrijken, 11 ko- (3) (Evert) sneuvelde als kapitein voor Greninkrijken, 1 groot-hertogdom, 4 vorsten- velingen, 1625. (4) (Pieter) sneuvelde als
dommen, 4 republieken. Spoorwegen (1905) kapitein, 1625. (5) (Geleyn) sneuvelde bij
369,993 K.M. Telegraaflijnen 926,894 K.M. Lissabon, 1627. (6) (Cornelis) streed onder
Zie vender de landen fzonderlijk.
D e Ruyter en Wassenaar en sneuvelde in den
Eurytania, een Gri. nomos, sedert 1899, Vierdaagschen Zeeslag, 1666. (7) (Johan) de
43,667 inw. Hoofdst. Karpenision.
jonge, sneuvelde als kapitein tegen Turksche
zeeroovers, 1649. (8) (Cornelis) de jonge,
Euterpe, een der muzen, zie ald.
Eutin, hoofdst. van het Oldenburgsche vor- overleed aan wal, 1679, als admiraal. (9)
stendom Liibeck, 5204 inw. ; industrie, land- (Cornelis) de jongste, stierf als admiraal,
bouw. aan wal, 1706. (10) (Geleyn) broeder van
Eva, (Heb•.) Leven, volgens het schep- den voorgaande, overleed als admiraal, 1721,
-

-
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aan real. (11) (Cornelis) ging bij het landteger, stierf als generaal, 1773. (12) (Cornelis) nam een landsbetrekking waar, stierf
1818, waarmede het geslacht uitstierf.
Evolutie, (Lat.) ontwikkeling, geleidelijke
groei, voortgang.
Evora, district-hoof dst., Portug. prov.
Alemtejo, 16,152 inw. ; reeds zeer oude stad,
net vele nude gebouwen en bezienswaardigheden, 712 in handen der Mooren, 1166 door
de Christenridders bevrijd.
Evreux, stad, Fr. dep. Eure, 18,292 inw. ;
industrie en handel. Rom. oudheden.
Ewald, (Johannes) Deensch dichter, 1743/
81 ; schreef gedichten en drama's.
Ewijk, gem. in Geld., bij Druten, 2385 inw.
Ewst, zijrivier van de Duna, 102 K.M. lang.
Ex, uit, geweest, voormalig, b. v. ex-minister, gewezen minister ; ex stoomschip, nit het
stoomschip.
Exact, (Lat.) stipt, nauwkeurig, volkomen
bekend of beproefd. E. wetenschap, wetenschap, die zich alleen bezighoudt met stellig
bewezen grondslagen, die door ervaring bewezen zijn, b. v. natuur- en wiskunde.
Exaggereeren, (Fr.) overdrijven, vergrooten.
Exaggeratie, (Fr.) overdrijving, vergrooting.
Exaltatie, (Lat.) overspanning, geestvervoering.
Examen, (Lat.) onderzoek, ondervraging,
hoofdzakelijk tot het bepalen der kennis of
wetenschap.
Examinandus, hij die een examen aflegt,
ondergaat.
Examinator, hij die een examen afneemt,
de vrager, de onderzoeker.
Exaudi, (Lat.) verhoor ; de Zondag voor
Pinksteren.
Excellent, (Lat.) voortreffelijk, fijn, prachtig.
Excellentie,
(Lat.)
voortreffelijkheid;
ambtstitel voor ministers, hoogwaardigheidsbekleeders enz.
Excelsior, (Lat.) hooger, steeds hooger.
Excentriciteit, (Lat.) uitmiddelpuntigheid,
afwijking van het gewone, grilligheid.
Excentriek, een voorwerp van een stoommachine, bestaat uit een schijf, waarvan de
as niet in 't midden is aangebracht, doch
daarna,ast (uitmiddelpuntig). Deze schijf zal
dus zoo zij ronddraait op en neer gaan, waardoor zij de stoomschuif of andere machinedeelen eveneens op en neer beweegt.
(2) of excentrisch, grillig, uitmiddelpuntig,
van het gewone afwijkend, dwepend.
Exceptie, (Fr.) uitzondering, uitvlucht,
middel van verdediging.
Exceptioneel, bij uitzondering.
Exces, (Lat.) overmaat, buitensporigheid,
overtreding.
Encyciopaedie 20

Exchange, (Fr.) ruiling, wissel, wisselbrief,
beurs.
Exclusief, uitsluitend.
Excommunicatie, (Lat.) kerkban, uitsluiting van de kerkelijke gemeenschap.
Excommunicee en, Lat.) uitsluiten van de
kerkelijke gemeenschap, in den ban doen,
verbannen.
Excrementen, (Lat.) uitwerpselen, outlasting.
Excursie, (Fr.) uitstapje, pleiziertochtje.
E xcuseeren, (Fr.) verontschuldigen, verschoonen.
Excuus, (Fr.) verontschuldiging, uitvlucht.
Executie, (Fr.) uitvoering, voltrekking van
eon (dood)vonnis, openbare terechtstelling.
Executeur, (Fr.) uitvoerder, volbrenger van
een vonnis of laatsten wil.
Exedent, (Fr.) overschot, batig saldo.
Exegeet, (Fr.) schriftverklaarder, schriftkenner.
Exegese, (Fr.) schrift-, bijbelverklaring.
Exempel, (Fr.) voorbeeld, model.
Exemplaar, (Fr.) een enkel voorwerp, waarvan vele gelijken zijn, afdruk, voorbeeld.
Exercice, (Fr.) oefening, beproeving.
Exercitie, (Fr.) oefening, africhting.
Exeter, hoofdst., Eng. graafschap Devon,
aan de Exe, 46,940 inw. ; oude Kathedraal,
industrie.
Exhibitionisme, zenuwziekte, krankzinnigheid, waarbij de lijder steeds de neiging heeft
de geslachtsdeelen to toonen.
Existeeren, (Lat.) bestaan, zijn, leven,
kunnen.
Existentie, (Lat.) bestaan, het zijn, het
leven.
Ex fibres, (Lat.) boekmerk, boekteeken,
eigendomsteeken op boeken, genaamd naar de
eerste woorden Ex libris.... (behoort aan....).
Exmissie, (Fr.) gerechtelijke uitzetting,
uitdrijving.
Exmorra, dorp, gem. Wonseradeel,
200 inw.
Exodus, (Lat.) uittocht (namelijk uit
Egypte). Alexandrijnsche naam voor het
tweede boek van Mozes. (Zie ald.).
Exorciseeren, (Lat.) duivel, booze geesten
uitbannen.
Exorcisme, (Lat.) duivelbezwering.
Exorcist, (Lat.) duivelbanner.
Exotisch, (Gri.) buitenlandsch, uitheemsch,
vreemd.
Exotisme, voorliefde voor het buitenlandsche, uitheemsche.
Expansie, uitzetting (b. v. van gassen door
warmte).
Expansief, uitzettend, een kracht, genoeg
om jets uit to zetten.
Expediteeren, (Fr.) verzenden.
Expediteur, (Fr.) verzender, persoon of
zaak, die zich bezig houdt met de verzending
-
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van de waren van handelaars naar allerlei
Eyck, (Hubert van) Vlaamsch schilder,
1366/1426. (2) (Jan van) broeder van den
plaatsen.
Experentia, (Lat.) ondervinding.
vorige, eveneens schilder, 1385/1440, werkten.
Experiment, proefneming, kunstproef.
samen. (3) (Hendrik Desideer van) Vlaamsch
beproeven, proefnemin- literator, geb. 1834.
Experimenteeren,
gen doen.
Eye, (Eng.) oog.
Expert, deskundige, zaakkundige.
Eygelshoven, gem. in Limburg, bij HeerExpertise, onderzoek door zaak-, deskundi- len, 1151 inw.
gen.
Eys, rivier in Z.-Limburg.
Expiratie, uitademing, dood ; vervaltijd.
(2) dorp, gem. Wittum, Limburg.
Exploitatie, (Fr.) ten nutte making, in geEysden, Eisden, gem. in. Limburg, bij
bruikneming ; de leiding, beheer van een Maastricht, 2666 inw.
zaak.
Ezechiel, een Israelitisch profeet, zoon van
Exploiteeren, benutten, voordeel trekken, den priester Busi, werd 598 voor Chr. als balontginnen ; (dikwijls minder gunstig) op on- ling op last van. Nabucadnezar naar Mesopogeoorloofde of niet nette manier, op onbeta- tamia gebracht, trad 594 als profeet op.
melijke wijze voordeel trekken van onnoozele Eenige zijner uitspraken bleven in het oude
vrienden, knechts of van de domheid van het testament bewaard.
yolk.
Ezel, (Equus) behoort tot de orde der eenExploiteur, Exploitant, voordeeltrekker, hoevige zoogdieren, fam. van het paard. Onwinst n.ajager, ontginner, gebruikmaker.
derscheidt zich door het kleiner zijn en zijn
Exploratie, onderzoek, uitvorsching.
lange ooren van deze, is meer koppig date
Explosie, uitbarsting, losbarsting, knal.
Explosief, springend, b. v. een stof die licht
tot een ontploffing komt.
Export(atie), (Fr.) uitvoering, uitvoer, het
vervoer van inlandsche prod. naar het buitenland.
Exporteeren, (Fr.) overbrengen, iiitvoeren,
vervoeren.
Expositie, (Fr.) tentoonstelling.
gewelddadige nitdrijving, der
Expulsie,
irrucht.
Exta, (Lat.) ingewanden.
(Gri.) verrukking, buitengewone
Extase,
EZEL.
vreugde.
Extentie, (Lat.) rekking, uitbreiding.
Extern, niet inwonend, buitenshuis wonend. dom. Wilde E. vindt men nog op den geExtincteur,
(Fr.) een draagbaar instru- matigden gordel van Azie. Het wijfje werpt
ment, bus met slang, hierin een hoeveelheid na een dracht van 11 maanden meest een,
vloeibaar koolzuur, met een hoeveelheid soms 2 veulens. Muil E. is een bastaard van
water, ter spoedige blussching van brand. can ezelhengst en een paardenmerrie.
Ezinge, gem. in Gron., bij Zuidhorn, 2711
Extra, bijzonder, buitengewoon.
Extract, aftreksel, uittreksel.
inw.
Extractie,
uittrekking (b. v. van de
Ezra, zie Esra.
vrucht) ; afkomst.
Ezzelino III da Romana, een der trouwste
Extraditie, uitlevering, overgaaf.
doch wreedste aanhangers van keizer FredeExtreme, (Fr.) uiterste, hoogste, top.
•ik IT, 1194/1259, hoofd der Ghibellijnen.

F.
Fabriano, stad, It. prov . Anemia. 22,996
F., zesde letter van het Alphabet, vierde
der medeklinkers. (2) als Rom. cijfer 40. (3) inw.
Fabricius, (Johann), Duitsch sterrenkunin de muziek de 4e stamtoon. (4) afkorting
van Forto, sterk. (5) FF, afkorting van for- dige, 1587/1668, ontdekte de zon.neviekken
tissimo, zeer sterk. (6) op den stelwijzer van en de asomdraaiingen van de zon.
Facet, geslepen vlak op edelgesteenten.
een Eng. klok faster = sneller. (7) voor een
Facie, (Lat.) aangezicht, gelaat.
geldsom florijnen = guldens. (8) op een the•Facon, (Fr.) vorm, manier, fatsoen.
mometer Fahrenheit.
Facsimile, (Lat.) nauwkeurige afdruk of
Fa, naam voor de toon f.
nabootsing van een handteekening.
Faam, zie Fama.
Factie, (Fr.) partij, aanhang.
Faassen, (Pieter Jacobus, gezegd Rosier),
Factor, (Lat.) zaakwaarnemer, opzichter ;
Ned. tooneelspeler en schrijver, 1833/1907.
(2) (Alexander), Ned. tooneelspeler, broe- in de rekenkunde het getal waarmede vermenigvuldigd moet worden ; (ook) omstand.er van den vorige, geb. 1843.
Fabel, (Lat.) in de ruimste zin een vertel- digheden, taken die grooten invloed hebben.
Factorij, Factorie, nederzetting van een
sel en verdichtsel, een dramatisch werk. In
engeren zin een geschiedenis, soms in dicht- vreemd land om handel te drijven, stapelvorm, waarin ook dieren en dingen hande- plaats, agentschap.
Factotum, doe-al, een persoon of gezellend optreden, meestal met een leerrijke
beteekenis of satyrische tentoonstelling van schap, vereeniging, die alles doet wat door
anderen wordt opgedragen, die voor alles te
menschelijke fouten en zwakheden.
gebruiken is.
Fabelleer, zie Mythologie.
Factum, (Lat.) handeling, voorval, daad.
Faber, (Ernst) Duitsch zendeling, 1839/99 ;
Factuur,
(Lat.) rekening, een inkoops,een der beste kenners der Chineesche taal.
rekening die bij de goederen wordt gevoegd.
(2) (Johann Lothar von), bezitter van de
Facultatief, rechtgevend, bevoegdmakend,
wereldberoemde potloodenfabriek te Neuren- naar goedvinden, naar keuze.
berg en grafietwerken aan de Siberische
Faculteit, (Lat.) vaardigheid, aanleg, gegrenzen, 1817/96 ; werd 81 in den erflijken schiktheid, afdeeling aan een universiteit
adelstand verheven.
(b.v godgeleerdheid, rechten, medicijnen
Fabius, een Rom. Patriciersfamilie, hier- enz.). Ook de leeraars aan zoo'n afdeeling.
van vielen. 306 leden 447 v. Chr. tegen de
Faecalien, faecus, (Lat.) drekstoffen.
Vejenter (Veji).
Faenza, stad, It. prov. Ravenna, 40,370
Fabius,
(Dammes Paulus Dirk), Ned. inw.
jurist en conservatief staatsman, geb. 1851 ;
Fagel, (Kasper), Ned. staatsman, 1629/88 ;
prof. te Amsterdam.
werd in plaats van De Witt raadspensionna(2) (Arnoldus Nicolaas Jacobus), Ned. ris van Holl. , 1672. Stond Willem HT
officier en schrijver, geb. 1856.
trouw bij.
(Frans Nicolaas, baron), Ned. veld(2)
(3)
(Henricus) Ned. geneeskundige en
maarschalk, 1645/1718.
schrijver, geb. 1827.
(3) (Hendrik, baron), Ned. staatsman,
(Philippe Francois
Fabre d' Eglantine,
Nazaire), Fr. blijspeldichter en revolutio- 1765/1838, sloot een verbond tusschen Holl.
nair, 1755/94 ; werd met Danton geguilloti- en Pruisen, teekende den vrede tusschen Ned.
en Eng.
neerd.
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Fagot, houten blaasinstrument, haast geheel recht, boven met een pijpje. Wordt in

FAGOT.

elk symphonie- of harmonieorkest gebruikt.
Fagottist, fagotbespeler.
Fagus, Beuk, fam. der Cupuliferen, Levert
een hard, roodachtig hout en de bekende
beukennootjes, welke een soort olie bevatten,

FAG US.

bij hoeveelheid gegeten zijn deze schadelijk.
Faguibine of Fagibine, meer ten W. van
Timboektoe, 2000 K.M 2 ., staat met den Nij1
in verbinding.
Fahrenheit, (Gabriel Daniel), Duitsch natuurkundige, verbeterde den thermometer en
barometer, 1686/1736 ; deed in plaats van
wijngeest kwikzilver in den thermometer en
nano als minste warmtegraad de koude aan
van den winter 1709 te Danzig. Ook stelde
hij den eersten bruikbaren gewichts-areometer samen. Hij woonde langen tijd in Holl.
wanneer een schuldenaar
Faillissement,
niet meer in staat is zijn schulden te betalen
of zijn verplichtingen na te komen, wordt
hij in staat van F. of failliet verklaard, of
de schuldenaar kan het zelf aanvragen, en
zoo het aangenomen wordt door de rechtbank en de schuldeischers, wordt een curator
benoemd, welke de geheele zaak in handen
neemt, de boeken onderzoekt, beslag legt op
al wat waarde heeft en de opbrengst, na
aftrek van de kosten en een som voor het
onderhoud van den failliet en zijn gezin, verdeelt onder de schuldeischers, tenzij, wat in
den regel plaats heeft, een akkoord wordt
aangeboden en aangenomen. Het verkoopen
of voordeel trekken door den gefaillideerden
van zijn goederen, wordt behandeld als diefstal, daar deze zijn zaken aan de schuldeischers heeft afgestaan en zijn rechten
daarop dadelijk na de uitspraak verloren
heeft.
stad, Eng. graafschap LanFailsworth,
caster, 14,152 inw. ; textielindustrie.
Fair, schoon, fraai, passend, mooi.

Fat

Fair-eiland, klein eiland van de Shetlandeilanden, hier ging 1588 het admiraalschip
van de Spaansche armade onder.
Fair-Head,
(Ben more), N.-0.pnnt Yan
Ierland.
Fait,
(Fr.) gebeurde zaak, voorval ; F.
accompi, voldongen, niet te veranderen gebeurtenis.
Falzbad, Faizabad, Fyzabad, stad, Eng.Indie, N.-W. provincien, aan de Gogra,
75,085 inw. ; handel in landsprod.
Fajoem, prov. van Opper-Egypte, door de
Libysche woestijn omsloten, 1317 K.M 2 .,
371,006 incv. ; een der vruchtbaarste prov.
van Egypte, Z.-vruchten, wijn en visch.
Fakir,
(Arab. „Arme"), Indische boetedoeners, bedelmonniken. Hoewel zij bekend
staan als onbeschaafd en dikwijls zedeloos,
worden zij door de bevolking met eerbied bejegend. Leggen zich self onmenschelijke
lichaamskwellingen op.
Falaises, naam voor de krijtkust van 0.Normandie.
Falasja's,
een volksstam in Abessinie,
Israelieten, leefden tot begin der 17e eeuw
in eigen koninkrijk, thans verspreid. Noemen
zich de verbannenen en zeggen of te stammen van Levi. Hebben niets joodsch, bedrijyen landbouw en. ambachten, doch geen
handel.
Falb, (Rudolf), een bekend meteoroloog,
geb. 13/4 1838, bekend om zijn weervoorspellingen, gest. 29/9 1903. Zijn soon Otto
neemt thans zijn plaats in.
Falcon, staat in Venezuela, Z.-Amerika,
141,689 inw. Hoofdst. Coro.
Faleme, zijrivier van de Senegal, N.-W.
Afrika.
Falkirk, stad, Schotsch graafschap Stirling, 29,271 inw. ; ijzer en kolenmijnen, industrie.
Falkland-eilanden,
(Sp. Las Malvinas),
Eng. kroonarchipel in den Atlantischen
Oceaan, O'lijk van straat Magalhaes, 16,830
K.M2 ., 2043 inw. Hoofdst. Port Stanley.
Fallieres (Clement Armand), Fr. staatsman, geb. 6/11 1841 82/83 en 87 minister
van onderwijs, 87/88 minister van justitie,
1899 en 1904 Senaats-president, 16/1 1906
president der Fr. Republiek.
Fallopia, (Gabriel), It. anatomist, 1523/62 ;
was in verschillende steden prof., deed verschillende ontdekkingen.
Fall-River, stad in Massuchusetts, 104,863
inw. ; uitgebreide textielindustrie.
stad, Eng. graafschap CornFalmouth,
wall, 11,773 inw.
Falsaris, Falsarius, vervalscher, schriftvervalscher.
F a Ister, vruchtbaar Deensch Oostzeeeiland, Z'lijk van Seeland, 474 K .M 2 ., 34,422
inw. ; hoofdst. Nykjobing.

Fam

(Lat.) gerucht, bij de Rom. eel)
Fama,
godin, de faam, een schoone vrouw met een
bazuin aan den mond, godin van den roem
en ruchtbaarheid.
Famatina, hoogste gebergte van Argentiertsrijk ; hoogste top Nevado de F., 6024
M. hoog.
Fames, bij de Rom. een afschrikwekkend
monster, godin van den honger of hongersnood.
(Fr.) vermaard, voortreffelijk,
Fameus,
bekend.
Familiaar, (Fr.) gemeenzaam, vertrouwlijk.
(Lat.) verwantschap, stam, geFamilie,
slacht, gezin.
Famulus, (Lat.) dienaar, helper.
Fanatiek, (Lat.) dweepziek, geestdrijvend,
het met hartstocht jets voorstaan, verdedigen of toepassen.
Fanatieker, Fanaticus, ziekelijk dweeper,
onverdraagzaam mensch.
Fanatisme, (Lat.) dweepzucht, met hartstocht, alles vergetend, iets voorstaan, verdedigen of in toepassing brengen. Bijzonder
in geloofsrichtingen, het zichzelf of anderen
verminken of offeren uit dweperij.
Fancy, (Eng.) phantasie, denkbeeld, luim ;
luxe mode-artikel ; F. fair, een bazar of
verkooping van luxe-artikelen uit weldadigheids oogpunt.
Fanfare, (Fr.) trompetstuk, jachtmuziek,
eenig muziek voor koperen instrumenten.
muziekkorps met koperen
Fanfarekorps,
blaasinstrumenten en slagwerk (trom, bekken, triangel).
Fanfaron, (Fr.) pocher, windbuil, snoever.
Fanning-ellanden, eilandengroep (5 eilanden), in Eng. bezit, in den Stillen Oceaan,
Z'lijk van Haw.ti, 668 K.M 2 ., 200 inw.
Fano, havenstad, It. prov. Pesaro-Urbino,
aan de Adriatische zee, 24,848 inw. ; zijdeindustrie.
Fano, Deensch eiland, aan de kust van de
Noordzee, 59 K.M 2 ., 3228 inw.
Fantasie, zie Phantasie.
Fanti, een negervolk tusschen de goudkust
en Asjanti, Afrika, sedert 1883 onder Eng.
bescherming.
Farad, zie Electrische eenheden.
Faraday, (Michael), Eng. scheikundige en
natuurkundige, 1791/1867 ; prof. te Londen,
beroemd om zijn scheikundige en electrische
vindingen.
Faradisatie, electro-therapeutische behandelingsmethode met den wisselstroom.
Farakhabad, stad in Eng.-Indict, N.-Wi .
prov., rechts aan den Ganges, 67,338 inw. ;
textielindustrie.
Farao, naam of titel van een koning van
Egypte, van dezen is weinig bekend. Koning
Menephtes, onder wien de Israblieten uit
Egypte trokken, droeg den naam van Pheros.

Farcot, (Marie Joseph Denis), Fr. ingenieur, 1798/1895.
Fare well, (Eng.) vaarwel, naam voor de
Z'lijke spits van Groenland, (2) N.-W'lijke
spits van het Z'lijke eiland van NieuwZeeland.
Faridpoer, (Eng. Furreedpore) stad, 10,774
inw., van district F., in Eng.Indie, prov.
Bengalen, Mohammedanen en Elindoes.
Farine, (Lat. en It.) meel.
(2) (Johannes Maria), Italianer, vond 1709
to Keulen de Eau de Cologne uit, geb. 1685.
(3)
(Salvatore), It. romanschrijver, geb.
1846.
Farm, (Eng.) pachthoeve, boerderij.
Farmer, (Eng.) pachter, landman.
Farnborough, stad, Eng. graafschap Hamshire, 11,499 inw.
Farnese, It. vorstenfamilie, wij noemen :
(1) (Alexander), zie paus Paulus III. (2)
(Alexander), bekwaam veldheer, 1546/92,
streed legen de opgestane Ned., 78 stadhouder der Ned., 86 hertog van Parma. Wist
Belg. voor Spanje te behouden, ontzette
Parijs. Hij was een soon van Margaretha
van Parma.
Farnesische stier, een reusachtig kunst,
gewrocht, door Apollonius en Tauricus, die
ongev. 3 eeuwen voor Chr. leefden, gemaakt
en van nit Klein-Azie naar Rome gevoerd

FARNES1SCHE STIES.

Kwam in 't bezit van de fam. Farnese, thans
in 't museum te Napels. Is een marmeren
groep waarop een stier, aan wiens hoorens
Zethus en Amphion Dirce binden, wegens
beleediging hunner moeder, Antiope.
Farnworth,
stad, Eng. graafschap Lancaster, 25,927 inw. ; katoenindustrie.
Farber, (Schapeneilanden) Deensche eilandengroep in den Atlantischen Oceaan, N'lijk
van Schotland, 1325 K.M2 , 15,230 inw. ; veeteelt, visch, vogel en walvischvangst. Hoofdst.
Thorshavn op Stromo.
Farrar, (Fredric William), Eng. godgeleerde en phil., 1831/1903.
stad, Eng.-Indie, N.-W.
Farruchabad,
prov., 62,878 inw.
Fars, zie Farsistan.
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Faust, (Doctor Johann), een Duitsche jonFarsistan, (Fars) Perzische prov., 137,660
K.M. 2 , 50,000 inw., aan de Perzische golf ; geling, die uit lust naar avonturen of wetenzeer vruchtbare dalen, gezond klimaat, bosch- schap op reis ging, en dan ook allerlei avonturen beleefde, 1487/1540. Volgens de sage
rijk. Hoofdstad Schiras.
trad hij in verbinding voor 24 jaar met den
Farthing, kleinste Eng. bronsmunt,
duivel, ook verstond hij de zwarte kunst.
penny.
Fasa, stad, Perzische prov. Fars, 18,000 Deze geschiedenis was eens een der meest
verspreidde volksboeken, is later vele malen
inw.
dichterlijk behandeld, het meest bekende en
Fasano, stad, It. prov. Bari, 16,848 inw.
Fasjoda, stad, in Eg., heet thans Kodok. beroemde is van Goethe en als opera door
Gounod gecomponeerd.
Fata, meervoud van Fatum.
Faustin 1, keizer van Haiti. Zie Soulouque.
Fataal, noodlottig, verderfelijk, heilloos.
(Fr.) armstoel, leuningstoel,
Fauteuil,
Fatalisme, het geloof of leer van een niet
te ontkomen (fatum) noodlot, het volkomen eerestoel.
Favara, stad, It. prey. Girgenti, Sicilie„
onverschillig zijn voor de toekomst of toestand, zonder hoop of vrees, op of voor wat 20,398 inw. ; zwavelmijnen, Z.-vrucliten.
Faversham, stad, Eng. graafschap Kent,
gebeuren zal ; noodlotsleer, berustingsleer.
11,290 him.
Fatalist, aanhanger van het Fatalisme.
Faveur, (Fr., Lat. Favor) guest, begunFata Morgana, luchtspiegeling, het weerspiegelen van voorwerpen onder den horizon stiging.
Favoriet, (Fr.) gunsteling-, lieveling.
door de lucht ; werd toegeschreven aan de
Favre, (Gabriel Claude Jules), Fr. jurist
fee F. M.
staatsman, 1809/80 ; tegenstander van
Fatehpoer, stad, Eng.-Indic, N.-W. prov.„
Napoleon HT, 70/71 minister van
21,318 inw.
Fatima, jongste dochter van Mohammed,
607/632.
Fat sjan, stad, Chineesche prov. KwangTwang, 500,000 inw.; industrie en handel.
Fatum, (Lat.) noodlot, opgevat als een
maeht waarvan de menseh niets kan veranderen.
Fauburg, (Fr.) voorstad.
Fauna, de gezamelijke dierenwereld van
een land, werelddee!
st-i-e.eek.
Fauns, bij de ()1 de Rom. eye. god der velden, besehermer der kudden ; 15 Fein. werd
C.
1:E
hem een feest gewijd, gepaard met offeranden. zaken, teekende den v•ede te Frankfurt, ook
Faure, (Francois Felix), 6e president der de capitulatie van. Payijs.
Fransche republiek, 1341/99 ; werd 189.4,
Favus, een besmettelijke huidziekte, komt
minister van maxine, 1895 president.
meest op 't voorhoofd voor, vormt gele korsten en kale plekken, Veroorzaakt door een
parasiet.
Fawkes, (Guy), liookd van. het buskruitkomplot in Eng., 1570/1606, streed in Spaanschen dienst in Viaanderen, werd terechtgesteld.
Fayal, het W'eiland van de Centraalgroep
der Portugeesche Azoren, 179 K.1 111 2 ., 24,000
inw. ; hoofdst. Horta, 6734 inw.
Faye, (August Etienne Albans), Fr. sterren.kundige en staatsman, 1814/1902 ; 88
minister van onderwijs. Prof. te Parijs.
Fayence, zie aardewerk.
F. F. FALrit.E.
Fayum of Faycem, prey. in Egypte, Oase,
.1277 KAP., 371,006 inw., door d.e Libysche
(2) (Emile Louis M a urice) F r . staatsman woestijn omgeven, daarin het meer .Birket-elKeroen. ; vruchtbaren. bodem, Z.vruehten
en literator, geb. 1850_
(3) (Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht hoofdst. Medinet-el-F., 33,069 inw.
Fazanten, groep der hoenderachtige vogels,
Alexander van Boneval), Ned. jurist en
staatsman, 1826/1_909 ; was prof. te Gronin- waarvan ongev. 30 soorten, zeer schoone
vogels. Leven rn.(..‘c - st in A.zie, vandaar naar
gen en Leiden, lid der Eerste Kamer.
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bier overgebracht. Het mannetje is steeds
grooter dan het wijfje, gewennen aan gevangenschap.

Fen
Felanitx, stad, Spaansch eiland. Mallorca,
12,053 inw.
Felegyhaza, stad, Hong., komitaat Pest,
30,581 inw.
Felicitatie, (Fr.) gelukwensch.
Feliciteeren, (Fr.) gelukwenschen.
Felix, (Antonius Claudius) Rom. procurator in Palestina, 40/60 na Chr., hield den
apostel Johannes 2 jaar gevangen.
(2) naam voor 5 pausen (1) I. 269/274. (2)
II. 355/58, moest afstand doers. (3) III. 483/
92, onder hem kwam de eerste scheuring der
Lat. en Gri. kerk. (4) IV. 526/38. (5). V.
hertog Amadeus VIII van Savoie, werd
1439 gekozen, doch door velen verlaten,
deed 49 afstand, gest. 1451.
(Arab.) hoer, oud-Egyptenaar
Fellah,
worden veracht.
Fellow, (Eng.) Bezel, makelaar, student.
Fellata,
Mohamrnedaansch negervolk iii
N.-W. Afrika, tusschen. den Atlantischen
Oceaan en de Sjari ; vormt verschillende
koninkrijken over een oppervl. van 820,000
1M2 , en teller). 8 rnillioen inw. Komen onder
vele andere name]) voor ; zijn tamelijk beschaafd.
Feltre, stad, It. prov. Belluno, 15,243 inw.
Feltz, (Mr. GI-. W. baron van der) lid der
Eerste Kamer, geb. 1863.
Femina, (Lat.) vrouw.
Feminisme, vrouwenbeweging, het streven
Om de vrouwen dezelfde rechtspositie to
verschaffen als de mannen.
Fenelon, (Francois de Salignac de La
Mothe), Fr. schrijver en redenaar, 1651/
1715, aartsbisschop van Cambrai ; zijn „Les

J antes), Zwitsersch staatsman en.
F azy,
partijleider, 1794/1878 ; trad op in de revolutie van 46.
Febris, (Lat.) koorts.
sprokkelmaand, de 2e maand
Februari,
van het jaar, bij de oude Rom. de laatste,
de reinigings- of verzoenmaand ; 21 voor
verzoening met de dooden, 22 met de levenden.
Februari-revolutie, de revolutie in Frankrijk, die 24/2 1848 uitbrak, maakte een einde
aan de regeering van Louis Philippe. Had
ook in andere landen invloed.
Fecamp, havenstad, Fr. dep. Seine-Inferieure, 15,381 inw. ; scheepvaart.
Fecht, linker-zijrivier van de ill in den
Elzas, 49 K.M. lang.
Fecunditeit, (Lat.) vruchtbaarheid.
Federaliseeren, een verbond sluiteii, in
hondgenootschap treden, vereenigen.
Federalisme, een stelsel van vereeniging
van staten, vereenigingen of personen,
waarbij de leden een deel van hun zelfstandigheid en vrijheid opofferen, doch daardoor
vaster en sterker tegenover anderen staan.
Federatief, gemeenschappelijk, in bondgenootschap.
Federatie, vereeniging, verbond, van staten, vereenigingen enz. waarbij ieder op
ijk blijft. (Dikzichzelf vrij en onafhankel
wij1s) zelfs dat de besluiten door de meerderheid genomen, niet voor elken staat of vereeniging bindend is.
Fee, vrouwelijke, meest goede geest.
FIlNELON.
Feerweerd, dorp gem. Ezin.ge, Gron., ongeveer 2000 inw.
Fehting, (Herman) Duitsch scheikundige
aventures de Telemaque" werd in ongev.
1811/85.
Fehmarn of Fehmern, Pruisisch eiland in alle beschaafde talen omgezet.
Fenians, de bond, die naar de losmaking
de Oostzee, 176 11.M. 2 , 9880 inw. Hoofdst.
van Ierland van Eng. streeft.
Burg.
Fenner von Fenneburg, (Daniel) de leider
Feith, (Rhijnvis) Ned. dichter, 1753/1824;
van den opstand in den Pfalz, 1820/63.
een sentimenteel godsdienstig schrijver.
Fennomanen, partij in Finland, die het
(2) (Jan) Ned. journalist, schrijver en teekenaar, redacteur van het „Algem. Handels- gebruik der Finsche taal voorstaat, tegen
blad", medewerker aan verschillende andere het Zweedsch.
stad, Eng. graafschap Stafford,
Fenton,
bladen. Schreef ook o. a. eenige geestige
22,742 inw.
jongensboeken.
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(Theodoor) 3 Russ. czaren : (1)
Feodor,
I. zoon van Iwan den verschrikkelijke, 1584j
98, geb. 1557. (2) IL werd in het jaar van
zijn troonsbestijging vermoord, 1605, geb.
1589. (3) III. 1676/82, hief den bevoorrechten
adel op, streed met Polen en Turkije, geb.
1661.
Feodosina, havenstad in de Krim, Russ.
gouvernement Taurie, 27,238 inw. ; reeds
oude stad, uitgebreide handel.
Ferdinand, koning van Bohemen, Hongarije, regent der Oostenrijksche landen, 1556/
64, geb. 1503 ; later Roomsch-Duitsch keizer,
trachtte steeds den godsdienstvrede te bewayen. Verdeelde zijn land onder zijn drie zoons.
(2) II, Roomsch-Duitsch keizer, 1619/1637,
geb. 1578 ; onderdrukte met geweld de reformatie, was de oorzaak en de uitbreider van
den 30-jarigen oorlog, liet '34 Wallenstein
vermoorden. (3) III, zoon en opvolger van
den vorige, 1637/57, geb. 1608 ; hij was de
laatste keizer die persoonlijk den Rijksdag
presideerde, hij beschermde kunst en wetenschap, was tevens componist. (4) I, koning
van Aragon, 1380/1416. (5) II, de katholieke,
koning van Aragon, 1479/1516, geb. 1452 ;
deze wist geheel Spanje onder zijn heerschappij te krijgen, viand der Joden en.
Mooren, voerde het land op tot een der eerste van Europa, met de grootste kolonien, en
na de ontdekking van Columbus was de heerschappij van Spanje aan alle kanten versekerd. Was als koning van Napels III en van
geheel Spanje V. (6) F. Albrecht II, hertog
van Brunswijk-Luneburg-Bevern, 1680/1735 ;
stichter der in 1884 uitgestorven linie Brunswijk-Wolfenbiittel. (7) I sedert 14/8 1887
vorst van Bulgarije, geb. 1881 ; zoon van,
prins August van Saksen-Coburg, werd echter eerst 1896 erkend. (8) I, de Groote, koning van Castilie, 1035/65, veroverde het
koninkrijk Leon en een deel van Portugal ;
nam 1056 den titel van keizer aan. (9) II,
koning van. Castilie, 1157/1188. (10) III, de
heilige, 1237/1252, geb. 1199, koning van
Castilie en Leon, streed tegen de Mooren.
(11) IV, koning van Castilie en Leon, 1295/
1312, streed tegen Portugal en Aragon. (12)
V, koning van Spanje, zie onder no. 5. (13)
I, Karel Leopold Marcellin, keizer van. Oostenrijk, de goedige genaamd, 1830/48, geb.
1793 ; koning van Hongarije als F. V, later
van Bohemen, Lombardije, Venetia, liet de
regeering aan Metternich over, deed af stand ;
gest. 1875. (14) I, koning van Portugal,
1367/83, geb. 45 ; met hem stierf het Portugeesche Bourbonsche huis uit. (15) II,
August Franz Antoon, koning van Portugal,
1837/85, geb. 1816 als prins van SaksenCoburg en Gotha, huwde Maria II da Gloria
van Portugal, kreeg bij de geboorte van zijn
eersten won den koningstitel ; '53/55 regent,
,
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woes 1869 de hem aangeboden Spaansche
kroon af. (16) Victor Albert Mainrad, prins
van Rumenie, geb. 1865, '93 gehuwd met
princes Maria van Saksen-Coburg-Gotha.
(17) I, koning van beide Sicilian, als koning
van Napels IV, 1759/1825, geb. 1751 liet de
regeering meer aan zijn echtgenoote Karolina Maria over, moest twee keer voor de
Franschen vluchten, stond onder dwang 1820
een liberale grondwet toe, doch trok dew
met behulp van Oostenrijksche en Pruisische
bajonetten '21 weer in. (18) II, koning van
beide Sicilian, 1830/59, geb. 1810 ; trad gruwelijk tegen de opstandelingen van '48 op,
bombardeerde Napels en Messina, heet daarom de Bommenkoning. (19) (Zie onder nos.
8/12, is I tot V.) VI, koning van Spanje,
1746/59, geb. 1712. (20) VII, koning van
Spanje, 1808/33, werd 1808 echter door Napoleon gedwongen afstand to doen, 1814 in
zijne waardigheid hersteld ; onderdrukte de
vrijzinnige richtingen, 1820 opstand en weder
invoering van de grondwet, doch trok deze
'23 weer iin ; zorgde dat zijn dochter in plaats
van zijn broeder hem opvolgde.
Ferf, (Petrus Boele Jacobus) lid van de
Tweede Kamer, geb. 1854.
Ferien, feestdagen, vacantie, rustdagen.
Ferm, (Fr.) vast, standvastig, flink ; (ook)
goed zoo.
Fermanagh, graafschap, Iersche prov. Ulster, 1851 K.M2, 65,243 inw. Hoofdst. Enniskillen.
Fermenten, organische of anorganische
stoffen of wezens, die het vermogen bezitten
andere stoffen tot gisting te brengen of zelf
tot gisting over te gaan.
Ferment-one, olie-achtige vloeistof, die ontstaat bij gistende plantendeelen.
Fermo, stad, It. prov. Ascoli-Piceno, 20,703
inw.
Fernando Po, Spaansch eiland in de Golf
van Guinea, W.-Afrika, 1998 K.M. 2 , 20,742
inw. ; rotsachtig, gezond klimaat. Rijst, cacao, koffie ens., 1471 ontdekt, 1778 aan
Spanje, 1827 Eng., 1845 weer Spanje.
Ferrara, It. prov. aan de Adriatische Zee,
2627 K.M. 2, 271,776 inw. ; landbouw, veeteelt,
zijde-industrie, visscherij. Hoofdst. met dien
naam aan. den Po, 67,648 inw. ; oude stad
met vele oude bezienswaardige gebouwen.
Ferrari, (Guiseppe) It. phil. en geschiedschrijver, 1812/76 ; prof. te Rochefort en
Straatsburg, werd eenige malen om zijn communistische leeringen ontslagen, echter later
prof. te Turijn ; schreef een reeks phil.
werken.
(2) (Paolo) beroornd It. blijspeldichter,
1822/89.
Ferrer,
(Francisco) Spaansch anarchist,
geb. 1857 ; stichtte ongev. 50 zoogenaamde
libertaire seholen (gelijk aan onze openbare
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scholen met neutraal onderricht). Werd
Ferwoude, dorp, gem. Wonseradeel,
reeds eenige malen gevangen genomen en zijn
Fessan,
Fezzan, prov., Turksch regentscholen gesloten en 13/10 1909, onder protest schap Tripoli, N.-Afrika, 405,300 KM 2 50,000
van zeer velen, doodgeschoten.
inw. ; onvruchtbaar. De bevolking voedt
, zich
hoofdzakelijk met dadels, is zeer verarmd.
Hoofdst. Moersoek.
Fessanworm, een larve van een groote insectensoort, komt veel voor in de zoutmeren
van de Sahara, wordt veel gegeten.
Festinlog,
stad, Eng. graafschap Merioneth, Wales, 11,070 inw.
Festiviteit, feestelijkheid.
Festival, muziekfeest, feestelijkheid.
Feston, versiering met takken, bladen en
vruchten ; bloemwerk, loofwerk.
Festoneeren, versieren (met bloemen en
planten) .
FERRER.

Ferrero,

(Guglielmo) It. geschiedschrijver
en socioloog, geb. 1871.
Ferri, (Enrico) It. anthropoloog en socioloog, geb. 1855, in verschillende plaatsen
prof ; met Lombroso de grondlegger der crimineele anthropologie. Politieke leider d(
sociaal-democraten in It.
Ferriere, (Emile) Fr. phil. en schrijver,
geb. 1830.
Ferro, (Spaansch Hierro) Spaansch eiland
van de groep del. Canarische eil., 275
6184 inw. ; was voorheen het uitgangspunt
van den eersten meridiaan.
Ferrol, (El) stad, Spaansche prov. La Coruna, 26,257 inw., aan den Atlantischen
Oceaan.
Ferrum, (Lat.) ijzer.
Ferry, (Jules Francois Camille) Fr. staatsman, 1832/93 ; leider der republikeinen, was

.

FESTTIGA.

Festuga, zwenkgras, een goede grassoort.
Fête, (Fr.) feest.
Fetish voorwerp van goddelijke vereering,

toovermiddel.

.J. F. C. FERRY.

eenige malen minister van onderwijs, bond
den strijd aan tegen Boulanger. '80/81 en
'83/85 minister-president.
(2) (Eugene Louis Gabriel de Bellemare,
genoemd Gabriel) Fr. schrijver, 1809/52 ;
schreef o. a. „De Woudlooper".
Ferse, linker zijrivier van de Weichsel,
West-Pruisen, 112 K.M. lang.
Ferwerderadeel, gem. in Friesl., bij Berlicum, 8273 inw.

Fetisjisme,
aanbidding van voorwerpen,
die men voor goddelijk houdt, tooverij.
Feudaal, leenroerig, het leenwezen betreffend.
Feudalisme, het leenstelsel, leenstelling.
Feuerbach, (Ludwig Andreas) Duitsch phil.
en schrijver, 1804/72 ; volgens dezen is het
godsbegrip een geidealiseerd beeld van 'a
menschen eigen denken.
Feuillet,
(Octave) Fr. roman- en dramaschrijver, 1812/90.
Feuilleton, (Fr.) blaadje, afdeeling van cies
blad, kleine gereserveerde ruimte voor romans
of wetenschappelijke artikelen.
Feydeau, (Georges) Fr. dramaschrijver,
geb. 1862.
Fez, een der beide hoofdsteden van Marokko, residentie van den Sultan, Z.'lijk aan de
Straat van Gibraltar, ongev. 140 a 150.000
inw. (Arabieren, Israelieten, Negers enz.).
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Figaro, een invloedrijk, veel verspreid PaHeeft zeer vele oude bouwvallen, belangrijken
handel, is de hoofdzetel der Marokkaansche rijsch dagblad.
industrie of nijverheid (kleeding, leder en
(2) tooneelfiguur, een slues koppelaar en
zijden waren, tapijten enz.) Was naast Mekka onderhandelaar in liefdeszaken.
Figueras, vestingstad, Spaansche prov.
de heilige stad.
Gerone, nabij de Fransche grens, 11,912 inw.
Figuur, (Lat.) beeld, gestalte, uitwendige
worm.
Figurant, de personen, die op het tooneel
komen slechts voor het figuur, doch daar
niets zeggen of doen.
Figuurlijk, zinnebeeldig, door een figuur
voorgesteld, niet werkelijk.
Fijenoord,
(Feyenoord) een gedeelte van
het eiland IJselmonde, tegenover Rotterdam ;
aldaar een der beste machinefabrieken van
FEZ (MUM.)
Europa, gem. Rotterdam. (Zie ald.)
Fijnaart en Heiningen, gem. in. N. Brab.,
(2) een roode muts met kwast, door de
bij Breda, 3694 inw.
Turken en Mohammedanen gedragen.
Filaria, een ringworm, komt wel onder de
Fezzan, zie Fessan.
menschelijke hued als parasiet voor, wordt
FF, ff, afkorting voor fortissimo, zie f.
hoogstwaarschijnlijk door muggen overgeFiacre, (Fr.) huurrijtuig.
bracht.
Fiasco, (It.) mislukking, echec.
Fijt,
een vinger-ontsteking, veroorzaakt
Fiat, (Lat.) het geschiede, toegestaan, het
door prikken met spelden, naalden of splinzij zoo.
Fibrine,
vezelstof, eiwitachtige vloeistof, ters, of verbranding ; is een zweer, soms dadelijk onder de opperhuid, doch dikwijls dieper
scheidt zich bij geronnen bloed af.
Fichte, (Johann Gottlieb) Duitsch phil., zoodat het been of beenvlies ook ontstoken
1762/1814. Prof. to Jena en Berlijn, schreef wordt en snijden onvermijdelijk wordt. \Tereen reeks phil. werken, behoorde tot de eer- oorzaakt versehrikkelijke pijnen.
Filiaal, (Lat.) afdeeling, depot, bijzaak.
ste patriotten. Hij verbond de theorethische
Filipsiand, zie Philipsland.
en practische phil. van Kant met zijn inzichFilm, (Eng.) in photographie, dunne pla,ten. Ging van het zuivere ego uit en leerde:
handel overeenkomstig uwe bestemming. Ging ten, geschikt voor opname ; (ook) reeds genomen photographieen, b. v. voor kinematolater meer tot het Pantheisme over.
Fichtelgebergte,
(Pijnboomgebergte) het graaf. Beelden, boeken, platen voor de kinegebergte in Duitschland in 't centrum, mid- matograaf.
Fils, rechter zijrivier van den Neckar, 52
dengebergte. Is het hoofdgebergte van. D.'
land. Hoogste berg : Sneeuwberg, 1063 M., K.M. lang.
Fin, (Fr.) einde.
Ossekop 1016 M.
Finaal, (Fr.) op 't einde, geheel, eindelijk.
Fictie, (Lat.) verbeelding, verdichtsel, onFinale, (It.) sletstuk, slotnummer, laatste
waarheid.
Fideel,
(Fr.) trouw, vertrouwelijk, (ook) deel van een groot muziekstuk (opera's).
Financien, (Lat.) geldmiddelen, inkomsten,
opgeruimd, lusty.
Fideliteit, (Fr.) trouwheid, opgeruimdheid, (Departement of ministerie van) die afdeeling
der regeering, die de geldelijke aangelegenlustigheid.
Fidibus, voorheen een papierstrookje waar- heden van het land beheert ; aan 't hoofd een
mede men een pijp of tabak opstak, in plaats minister.
Financier, geldman, goede verstandige geldvan de later uitgevonden zwavelstokken of
beheerder, iemand die hoed op de hoogte is
lucifers.
Fidsji eilanden, (Fiti-eilanden) Eng. eilan- met de belegging van gelden.
Finchley, voorstad van Londen, 16,650 inw.
dengroep van Polynesia, ongev. 250 eilanden,
Findlay, stad in Ohio, N.-Amerika, 17,613
20,857 K.M. 2 , 120,245 inw. ; meest koraal, Z.w.
vruchten, mais, tabak, koffie. Hoofdst. Suva.
Finesse,, (Fr.) fijnheid, sluwheid, list, geFielding, (Henry) Eng. novellist en blijspelslepenheid.
dichter, 1707/51 ; schreef ook romans.
Fingeeren, voorgeven, verdichten, verzinstad, It. prov. Florence, 17,176
Fiesole,
inw. ; zetel van den generaal der Jezuieten- nen.
orde.
Finis, (Lat.) einde, slot, sluiting.
Fife, Sehotsch graafschap aan de NoordFinistere, Fransch departement in Brezee, 1329 K.M. 2 , 218,843 inw. veel granen. tagne, oppervl. 6722 K.M. 2 , 795,103 inw. ;
Hoofdst. Cupar.
granen, aardappelen, vla,s, groenten, land-
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bouw, veeteelt, industrie. Hoofdst. Quimper.
Finkenwarden, eiland in de Elbe, bij Hamburg, Pruisisch deel 812 inw., Hamburgsch
3118 inw.
dorp, gem. Leeuwarderadeel,
Finkum,
Friesl.
(Finsch : Suomi of Suomenmaa)
Finland,
Russisch grootvorstendom, met ten deele
eigen bestuur en wetten, 373,604 K.M. 2 ,
(1905) 2,816,500 inw.; het land is een plateau, met vele rivieren en slechts in Lapland
met bergen tot 1258 M. hoog, is 120/200 M.
hoven den zeespiegel gelegen. Landbouw
slechts in de Z.'lijke streken, verder vele bosschen, veeteelt, jacht, visscherii, mijnbouw,
indristrie en
1,,,,, fd.zn11iik over Rusl.

WAI)LN

FINLAND.

Finnen, v order Russen
De be ,,voner, 98
Zweden. zi i z ineest Protestant. Leger in vredestijd 950() man. Spoorweglijnen 3026 K.M.
Nan bet hoofd der regeering- staat eel) gallverneur-gcneraa! met senaat, Zeer liberale
regeeringsvorm. werd 13e eeuw
door Zweden veroverd en bleef een hertogdom, tot Peter de Groote het stuksgewijze in
bezit had genomen. 1743 kwamen de laatste
gedeelten aap Rusland, een oorlog
uitbrak tusschen Zvveden en Rusland, 1808/9,
waarbij het land definitief aan Rusland
kwam. Sedert 1890 traehtte Rusland het geheel Russisch irl te •iehten. Dit is echter tot
nog toe 'lief gelukt. 1899 algemeen kiesrecht
met vele vrijheden, die Rusl. zelf niet kent.
17/6 1904 gouverneu•-generaal vermoord,
rinds dies) onder militair dietatuur. ti oorheen
hoofdst. Abo. thans Helsingfors.
Finmarken, het Noordelijkste Noorweegsche
ambt, Noorweegsch Lapland, oppervl. 47,397
K..M. 2 , 26,293 inw., een in zee afdalend plateau met vele fjorden, veel sneeuw en ijsmassa's. Klimaat ruw en koud. Inw., meest Lappen, doen hoofdzakelijk aan visscherij. Daarin
gelegen Hammerfest, met hoofdst. Nacho.
Finow, linker zijrivier van de Oder in Brandenburg, 45 K.M. lang.
Finpw kanaal, een kanaal tusschen Oder en
de Havel, 70 K.M. lang.
Finsch, (Otto) Duitsch zooloog en ethnograaf, geb. 1839 ; maakte en beschreef vele
reizen.
Finsen, (Niels Rijberg) Duitsch geneeskundige, 1860/1904 ; maakte zich beroemd door
zijn geneesmethode door electrisch licht.
hoogste top der Berner
Finsteraarhorn,
-
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Alpert, op de grens van Wallis, 4275 M. hoog.
Finsterwolde, gem. in. Groningen, bij Winschoten, 2916 inw.
Fiore delta Neve, pseud. van M. G. L. van
Loghem.
Flhigum, dorp, gem. Barradeel, Friesl.
Firdusi, (Abul-Kasim-Manssur) beroemde
Perzische episch dichter, 939/1020 ; schreef
een vaderlandsche geschiedenis in dichtwerk,
„Schahname" (Koningsboek) in 60.000 dubbele verzen, tot ongev. 636 na Chr.
Ferenki, Turksche naam voor de Europeanen, is eigenlijk Franken
hedrijfsnaam, handF Irma,
teekening.
Firmament, uitspausel, sterrenhemel.
Firminy, sta,l ) Fr. dep. Loire, 16,903 inw.
Firospoer, stad in Eng.-India, prov. Pun50,437 inw.
Fischart, (Johann) genoemd Mentzer, dichter en beroemd satyricus, 1545/70 (9), 1550/
Fischer, (Kuno) Duitsch phil., 1824/1907 ;
prof. te Heidelberg, schreef over Kant, Schiller, Lessim. ,:, Goethe, Spinoza enz.
Fiscus, sehatkist, staatsvermogen, ook de
gezamenlijke ambtonaren die zorgen voor de
inning der belastingen.
Fisenne, (Mr. P. M. C. von) lid der Eerste
Kamer, geb. I_837.
Fiskale rechten, rechten, die geen invloed
hebben op den invoer, daar zij te laag zijn.
(Lat.) is eon ziekelijke opening,
Fistel,
gang of kanaal in zekere lichaamsdeelen,
waardoor allerlei stoffen zich afscheiden
(etter, drek, urine enz.), kan enkelvoudig en
dubbel zijn en veroorzaakt door zwelling pijnen. Berust dikwijis op ontsteking der beenderen.
Fitchburg, stad in Massachusetts, N.-Amerika, aan de Nashua River, 31,531 inw., ijzer
en textielin dustrie.
Fiume, Koninklijke Hongaarsche vrij stad
en haven aan de Fiumare, 38,955 inw. 2e zeehavenstad van Oostenrijk-Hong. Tabak- en
papierindustrie, scheepsbouw en in- en uitvoerhandel. 1471 door Oostenrijk gekocht,
1719 vrijhaven.
Five o'clock tea, (Eng.) naam voor de theevisite in Eng., om 5 uur 's namiddags.
(Fr.) vast, onveranderd, blijvend.
Fixe,
Idee f., een steeds bijblijvend denkbeeld of
angst, dikwijls bij krankzinnigheid, dat den
geest geheel beheerscht.
Fixeeren, (Fr.) bevestigen, vasthechten,
strak aanzien.
Fjeld, (Deensch) een woeste bergvlakte (in
Scandinavie).
Fjord, (Deensch) een smalle, doch meest
diepe insnijding van de zee in het land. In
Scandinavia meest grillig, uitloopende in diepe
meertjes en omgeven door stijle rotswanden.
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Komen echter in vele landen voor : Amerika,
Eng., enz.
Flagrant, (Lat.) brandend, in 't oogloopond, openbaar.
Flambouw, fakkel, toorts.
Flamen of Flaminen, waren in 't oude Rome
15 priesters, elk aan een godheid gewijd ; zij
waren elk afzonderlijk aan verschillende
regels onderworpen, al naar den god dien zij
hadden te bedienen.
Flamingo, (Phoenicopterus) een groot geslacht van zwemvogels, waarvan 8 soorten;
worden soms 2 M. hoog, lange dunne pooten

FLAMINGO.

met zwemvliezen, langen pals, grooten kop
met omgebogen snavel. Leven op de kusten

van de Midd.-Zee.

consul, geb. 225
Chr., versloeg Philips V van Macedonia,
bevrijdde 196 v. Chr. de Grieken.
Flammarion, (Camille) Fransch sterrenkundige en luchtschipper, geb. 25/2 1842, sedert
'82 directeur der sterrenwacht to Juvisy bij
Parijs. Schreef een reeks populaire werken.
Flamsteed, (John) Eng. sterrenkundige,
1646/1719 ; directeur van de sterrenwacht te
Greenwich.
Flandin, (Etienne) Fr. staatsman en schrijver, geb. 1863.
Flandre, (Fr.) Vlaanderen.
Flaneeren, (Fr.) doelloos rondslenteren.
Flans!, lichte, lijnwaadachtige wollen stof,
meest voor onderkleeding.
Flank, zijde, zijvlak, strijklinie van eon
vesting, legervleugel.
Flatteeren, vleien, het hof waken. Geflatteerde balans, kunstmatige, mooi uitziende
balans.
Flaubert, (Gustave) Fransch romanschrijver, 1821/80 ; schreef realistiselie romans en
schetsen.
Flaminius, (Fitus) Rom.

v.

Fio

Flavius Fimbria, (Cajus) een Rom. veldhoer, streed met verschrikkelijke wreedheid
tegen Sulla en zijn aanhangers. Was eerst
steeds overwinnaar, tot zijn leger afvallig
werd ; getroffen in een kerk, 94 v. Chr., terwiji hij zichzelf reeds verwond had.
Flensburg, stadkreits, Pruisisch regeeringsdistrict Sleeswijk, aan de Flensburger Fohrde, 48,922 inw. ; ijzer- en glasindustrie,
scheepsbouw.
Flers, stad, Fransche departement Orne,
13,680 inw.
Flesch, (Carl) violist, gaf in de meeste
Europ. groote steden met succes concerten,
geb. 1873. Leeraar aan het conservatorium to
Amsterdam.
Flessingue, (Fr.) Vlissingen.
Fleur, (Fr.) bloom.
Fleurus, (Fleury) stad, Belg. prov, Henegouwen, aan de Sambre, 6420 inw. 29/8 1622
sloegen zich Chr. van Brunswijk en Ernst van
Mansfeld hier door de Spanjaarden heen. 1/7
1690 overwinning van de Franschen over de
verbondenen. 26/6 1794 slag tusschen Franschen en Oostenr.-Ned.
Fleury, (Eduard) Fr. schrijver, 1815/83 ;
schreef geschiedkundige werken.
Flevo, volgens de Rom. een meer waaruit
de Zuiderzee is ontstaan.
Flexie, (Lat.) buiging.
Flenibel, buigzaam.
Flinck, (Govaert) of Govert Flink, beroemd
Ned. schilder, geb. 25/1 1615 to Kleef. Hij
legde zich eerst op den stijl van zijn meester
Rembrandt toe, doch volgde later meer de
Italiaansche. Reeds tijdens zijn leven was F.
beroemd en kon op onbekrompen voet leven,
gest. 2/2 1660 te Amsterdam.
Flint, (Flintshire) graafschap Wales, Eng.,
655 K.M.2 , 84,490 inw.
(2) stad in Michigan, N.-Amerika, 13,103
inw.
Flint-River, rivier in Georgia, N.-Amerika,
480 K.M. lang.
Flirtatie, (Eng.) hofmakerij, speelsehe verliefdheid voor tijdverdrijf, liefdesport.
Flirten, een weinig verliefd spelen, coquetteeren.
Flora, de Rom. bloemgodin en godin der
Lento. 28 April vierde men to harer eere een
feest, Floralia.
(2) de gezamenlijke in 't wild groeiende
bloemen, planten on boomen van een werelddeel, land of streek.
Floreeren, (Fr.) bloeien, in welstand zijn,
opkomen.
Florence, (Firence) It. prov. in het landschap Toscane, 5799 K.M. 2 , 945,324 inw.;
prod. : graan, wijn, olie on zijde. Hoofdst.
met dien naam aan de Arno, 205,589 inw. ; is
een der schoonste steden van It. Prachtige
oude en nienwe paleizen en gebouwen. alle
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groot,steedsche inrichtingen, industrie en
kunstnijverheid. Het oudste Fl. werd 82 v.
Chr. door Sulla verwoest, 1177 burgeroorlog,
13e eeuw grooten bloei, 15e eeuw middelpunt
van kennis en kunst. 1865/7, hoofdst. van
Italie.
Flores, (Floris) een der kleine Soenda-eilanden Z.'lijk van Celebes, Ned.-Indio, oppervl.
15,174 K.M. 2 , 250,000 inw.; is omgeven door
kleine eilandjes, heeft verschillende rivieren.
1838 werd het door Ned. beset, 1859 stond
Portugal zijn rechten aan Ned. af. 1907 eon
expeditie tegen de opstandelingen.
(2) eiland van den Portugeeschen AzorenArchipel, 160 K.M. 2 , 13,000 inw.
Flerianopolis, hoofdst., staat St. Catharina, Brazilio, 16,000 inw.
Florida, de .Z.O.'lijkste staat van de Ver.
Staten van N.-Amerika, aan den Atlantischen
Oceaan, 151,980 K.M. 2 , (1900) 528,542 inw. ;
warm en vochtig klimaat, Z.'lijk moerassig.
4570 K.M. spoorlijnen ; mais, katoen en boomaamplanting. 1512 ontdekt door Ponce de
Leon, 1762/83 Eng., 1845 staat. Hoofdst. Tallahassee.
Floridastraat, zeestraat in N.-Amerika,
tusschen Florida, Cuba en de Bahama-eilanden.
Floridia, stad op Sicilie, It. prov. Syracuse,
aan de Anapo, 12,165 inw.
Floridsdorf, stad, sedert 1904 bij Weenen,
36,599 inw.
Florin of Florin, (Fr.) gulden.
Florimo, (Francesco) It. musicua, 1800/88.
Florida,
stad, Turksch vilajet Monastir,

Flo

van 1 tot 18 jaar onder voogdij, versloeg de
W.-Friezen 4 maal en onderwierp deze later.
Hij wikkelde zich in allerlei twisten, o. a.
tegen Gijsbrecht van A mstel, Jan van Kuyk,
Gerrit van Velzen enz., welke zich verbonden en een aanslag beraamden. Gijsbrecht

FLORIS

II.

FLORIS

11,000 inw.

Floris, eiland, zie Flores.

(2) naam van 5 Holl. graven. (1) 1049/
1061, streed tegen het leger van den bisschop,

FLORIS

FLORIS I.

v.

van Amstel noodigde hem op een valkenjacht, waarbij hij gevangen genomen en naar
het slot van Muiden werd gebracht om hem
van daar naar Eng. to voeren ; daar hiervoor
niet spoedig gelegenheid was, zou hij overgebracht worden naar Brabant. De graaf was
echter bij de boeren zeer geliefd, en dezen
ontdekkende wat gebeurde, zetten hem na,
doch F. word v66r de teruggave afgemaakt.
Verschillende edelen vonden door de yolkswoede een verschrikkelijken dood.

viel echter onder een
boom in slaap, werd door den heer Van Kuik
overvallen en vermoord. (2) II, 1091/1122,
de Vette bijgenaamd, kon rustig regeeren.
(3) III, 1157/1190, streed tegen Utrecht en
Geld., maakte 2 kruistochten mede en stierf
Flotille, (Fr.) een kleine vloot van lichte
op den laatsten aan de pest. (4) IV, 1223/34,
werd uit jaloezie gedood. (5) V, 1266/1296, oorlogsschepen.
dat a.ij versloeg. Hij
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(2) (Francois) Belg. geleerde, geb. 1833;
Flou, (Karel Frans Idesbald de) Vlaamsch
directeur van het observatorium te Brussel.
schrijver, geb. 1853.
Foligno, stad, It. prov. Perugia, 26,277 inw.
Flourens, (Gustave) Fr. socialist, geb. 4/8
Folio, (Lat.) blad, bladzijde.
1838 ; werd als hoogleeraar en opvolger van
Folkestone,
zijn vader spoedig ontslagen, zwierf toen van
havenstad, Eng. graafschap
het eene land n.aar het andere om deel te Kent, 30,694 inw. ; handel en scheepvaart.
nemen aan. revolutien, trad veel als spreker
Folketing, Deensche Tweede Kamer.
Follega, dorp, gem. Lemsterland, Friesl.,
op, tot hij in 1870 te Parijs, na door zijn
vrienden uit de gevangenis te zijn bevrijd, 300 inw.
Follikel, met slijmvlies bekleed zakje in
generaal van een legioen werd en een uitvai
naar Versailles deed ; dit mislukte en door klierachtige organen.
Folsgare, dorp, gem. Wijmbritseradeel,
een revolverschot gewond werd hij door een
Friesl.
sabelhouw afgemaakt, 3/4 1871.
Fonds, (Lat.) een ter beschikking staand
Fluorescentie, een eigenaardig verschijnsel van stoffen, die, beschenen door het licht, kapitaal.
stad, Fr. dep. Seine et
dit anders gekleurd terugkaatsen (zie b.v.
Fontainebleau,
petroleum) en daardoor anders gekleurd schij- Marne, 14,160 inw. ; 11/4 1814 of stand van
Napoleon.
nen te zijn.
Football, (Eng.) voetbal.
Fluviometer, (Lat.) stroommeter.
Foppens, (Johannes Franciscus) Z.-Ned.
Fluweel, een zachtharige stof van zijde,
geleerde, 1682/1761.
katoen of wol.
Forbach, stad in. Lotharingen, 8208 inw. ;
Fock, (Cornelis) Ned. staatsman, geb.
mijnen.
1828 ; '68/71 minister.
Foreest, (Jhr. Mr. Pieter van) lid van de
(2) (Dirk) lid der Tweede Kamer, geb.
Tweede Kamer.
1858.
Forel, (August) psychiator en krankzinni(Sybrandus Johannes)
Fockema Andreae,
geb. 1843.
Ned. jurist ; geb. 1844 ; prof. te Leiden in gen-dokter, prof. te
het oud-vaderlandsch recht.
Focus, (Lat.) brandpunt van een Spiegel of
lens.
Foe, (De) zie Defoe.
Foelie, het zachte, in verschen toestand
roode omhulsel van de muscaatnoot.
de nog ongeboren vrucht, zie
Foetus,
Embryo.
FOREL.
Fogaras, komitaat in Zevenbergen, Hong.,
1875 K.M. 3 , 92,801 inw. Hoofdpl. Fogaras,
6457 inw. (2) (Trutta) bekende vischsoort, fain. der
Foggia, prov. in. Beneden-Italie, 6693 Zalmen, zoetwatervisch, kan zelfs 1 M. lanp K.M. 2 , 525,450 in ; tarwe, groenten, en 30 pond zwaar worden.
tabak.
Forfar, of Angus, graafschap Midd. Schot(2) hoofdstad in F., 53,151 inw. ; industrie. land, aan de N.-zee, 2306 K.M. 2 , 284,078 inw.
Foglar, (Ludwig) Oostenrijksch schrijver, Hoofdst. met dien naam, 12,882 inw ; indus1820/89.
trie.
Foglia, rivier in Italie, 85 K.M. lang.
Foril, It. prov., 1989 K.M. 2 , 283,996 inw. ;
Pruisisch Noordzee-eiland, 87 K.M. vruchtbaar. Hoofdst. met dien naam, het
4400 inw.
oude Forum Livii, 44,321 inw., oude stad.
Formaat, vorm, grootte, afmeting.
Fokke, (Simon) Ned. teekenaar en graveur,
1712/84, maakte verbazend veel prenten.
Formaliteit, vorm, vormelijkh.eN. gewoonte,
(2) (Jan) zoon van den vorige, legde zich omslag, welvoegelijkheid.
Formatie, vorming, totstandkoming, schepop de letteren. toe, Best. 1812 ; schreef vele
boeken der vaderlandsche geschiedenis, ook ping.
Formentera, Spaansch eiland der Pityusen,
eenige gedichten.
(3) F. Simonsz, (Arend) een der geleerdste prov. Balearen, 96 K.M. 2 , 2033 inw.
samenstellen, vormen, schepFormeeren,
menschen van zijn tijd, broeder van den
vorige, 1755/1812 ; schreef een reeks werken, pen, tot stand brengen.
Formol, een kleurloos gas, met 40 % alkodie veel opgang maakten.
Fokker, (Eduard) lid van de Tweede Ka- hol-oplossing, bederfwerend, zeer prikkelend.
Formosa, eiland in de Chineesche Zee,
mer, geb. 1849.
(2) (Abraham Pieter) Ned. geneeskundige, Z.O.'lijk van de trust van. China, alleen door
de straat van F. gescheiden, 34,974 K.M. 2 ,
geb. 1844 ; prof. te Gron.
2,781,222 inw. ; zeer bergachtig (Mount MorFolie, (Fr.) waanzin.
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rison, 3904 M. hoog), eenige vulkauen en
Fougeres,
stad, Fr. dep. Ille-et-Villain,
heete zwavelbronnen. Vruchtbaar, rijst, thee, 20,952 inw.
vruchten, hennep, tabak, suiker enz. 1622
Fouillee,
(Alfred Jules Emile) Fr. phil.,
kreeg de Ned. zeevaarder. Bontekoe vasten geb. 1838.
voet op F., 1662 ging het aan de Chineezen
Fourage, (Fr.) voeder, eten.
verloren, sedert 1895 Japansch.
Fourier, onderofficier die belast is met de
Formule, kleine omschrijving, door het ge- zorg voor de fourage, die inkoopen doet.
hruik ingevoerde vorm of gewoonte, vaste
Fourier, (Charles) Fr. phil. en socioloog,
regel.
1772/1837, een voornaam socialistisch denker,
Formuleeren, omschrijven, vaststellen.
ontwikkelde een phalansterische organisatie
Forst,
stad, Pruisisch regeeringsdistr. der Maatschappij.
Frankfurt, 32,075 inw. ; lakenfabrieken.
Fourierisme, een phi!. stelsel door Ch.
Fort, een versterking, versterkte verdedi- Fourier uiteengezet. Het berust op een gegingspost.
heele verandering der samenleving en de
Fort de France, hoofdst. van het Fr. eiland inrichting van een nieuwe, waarin gees
Martinique, een der Antillen-eilanden, 22,164 plaats is voor barbaarschheid, maar slechts
inw. beschaving en vooruitgang. Hierin zullen
Fortaleza, hoofdst. van den staat Ceara, dap. ongev. 1200 a 1800 personen als verschilBrazilie, 40,902 inw.
lende karakterverpersoonlijking de organisaFort Dodge, stad in Iowa, N.-Amerika, tors zijn en verder zal men door samenwer12,162 inw.
king in 't onderhoud voorzien.
Forte, (It.) afgekort f., sterk.
Four in hand, (Eng.) vierspan.
Forth, rivier in Schotland, 160 K.M. lang.
Fourmies, stad, Fr. dep Nord, 14,083 inw. ;
Fortlage,
(Karl) Duitsch phil., 1806/81 ; ijzermijnen.
prof. te Jena.
Fournituren, (Fr.) benoodigdheden, geFortissimo, (It.) zeer sterk.
reedschap.
Fort Royal, zie Fort de France.
(Fr.) haard, brandpunt, wandelFoyer,
Fort Smith, stad in Arkansas, N.-Ainerika, gang, zijlokaal, verzamelplaats.
11,578 inw.
F. P., afkorting Forto en Piano, een toon
Fortuna, (Lat.) de Rom. godin van het toe- hard, sterk, de andere dadelijk weer zacht.
val, het geluk, zuster van de schikgodin. Bij
breking, breuk, deel van een
Fractie,
Naar altijd roer, hoorn des overvloeds en een partij, richting, strooming in een vereeniging.
rad.
(Karl) Duitsch hygienist, geb.
Fraenkel,
Fort Wayne,
stad, Indiana, N.-Amerika, 1861 ; prof. te Halle.
65,115 inw.
Fragaria, aardbezie.
Fragment, (Fr.) brok, stuk, gedeelte.
Fort Worth, stad in Texas, N.-Amerika,
26,688 inw. April 1909 gedeeltelijk door
Framboesia, aardbeziepokken, een tropische
brand verve nest.
huidziekte.
Framboos, (Rubus) een struikachtig gewas,
Forum, in 't oude Rome een plaats, openruimte voor samenkomst van allerlei doel- komt over geheel Europa voor, ook in 't wild.
Levert de heerlijke geurige roode vruchten,
einden, doch nicest voor rechtszittingen.
Fossano, stad, It. prov. Cuneo, 18,175 inw.
Fossilien, (Lat.) versteeningen, delf stoffen ; uit den grond gedolven voorwereldlijke
overblijfselen.
Foucault, (Leon) Fr. natuurkundige, 1819!
68 ; bewees door slingerproeven de asomwentelingen der aarde, vond de bepaling van de
snelheid van het licht.
Fouche,
(Joseph) hertog van Otranto,
1763/1820 ; was bij het uitbarsten der revolutie leeraar in de wijsbegeerte, sloot zich bij
de bergpartij aan. Was president der Jacobijnenclub, 1799 minister van politie, beFRAMBOOS.
werkte de amnestie voor de verbannenen.
Viel bij Napoleon in ongenade, werd later
naar Rome gezonden. Was tijdens de honderd wordt gecultiveerd. Deze struiken puttee
dagen nogmaals minister van politie, verbond den grond zeer uit en moeten daarom goed
zich echter met Lodewijk XVIII ; 1816 ver- gemest worden.
bannen.
Frameries, stad, Belg. prov. Henegouwen,
Foudagum,
dorp, gem. Westdongeradeel, 11,850 inw. ; steenkoolmijnen.
Fried., 150 inw.
Franc, munteenheid in Frankrijk, Belg. en
-
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Zwitsl., zilverstuk, ongev. 48 a 50 cent, verdeeld in 100 centime
FrancaIse, Fransche vrouw, Fr. dans.
FrancavIlle, stad, It. prov. Lecce, 20,422
inw.
France, Frankrijk.
France, (Jacques Anatole) eigenlijk Thibaut, Fr. dichter en romanschrijver, geb.
1844.
(2) (Hector), Fr. romanschrijver, geb. 1840.
Franchimont, (Antoine Paul Nicolas) Ned.
scheikundige, geb. 1844 ; prof. to Leiden.
Francillon, (Robert Edward) Eng. novellist
en journalist, geb. 1841.
Franciscanen, een door de Heilige Franciscue in de 13e eeuw gestichte orde, de leden
heeten ook wel minderbroeders of minorieten ;
1212 werd ook een vrouwelijke orde, de Klarissen, gesticht. De leden moesten uitsluitend
van aalmoezen leven, mochten overal prediken en de biecht hooren, na hun generaal
stonden zij dadelijk onder den pans ; 1517
werden de orders van armoede zeer verlicht ;
1262 telde zij 8000 kloosters en 200,000 monniken hieruit kwamen vele bekende manners,
geleerden,
'
pausen enz. Thans zijn er vele
andere orden uit voortgekomen.
Franciscus, de heilige van Assisi, stichter
der Franciscanerorde, 1182/1226. Heette Giovanni Bernardone, begon met ziekenverpleging on ondersteuning der behoeftigen, waarna zich velen bij hem aansloten, waardoor de
stichting van zijn orde volgde, die 1215 bevestigd werd, 1223 trok hij zich in de eenzaamheid terug, alwaar hem eens, volgens de
sage, Christus verscheen in de gedaante van
een seraf en hem de 5 wondteekens der kruisiging toebracht.
Franck, (Adolphe) Fr. phil., 1809/93 ; verdediger der onsterfelijkheid, ziel, plicht, geloof, liefde jegens God, vaderlandsliefde enz.
Franc-Macon, (Fr.) vrijmetselaar.
Franco, (It.) vrij, portvrij, vrij van kosten,
voor den ontvanger.
Francqui, (Lucien) Belgisch reiziger, geb.
1863.
Franeker, gem. in. Friesland bij Harlingen,
7632 inw. ; net oud stadje. Bekend door het
planetarium, 1773/80 door E. Eisinga samengesteld en door het Rijk aangekocht.
Franekeradeel, gem. in Friesland, bij Harlingen, 5194 inw.
Franken, W.-Germaansche voiksstam, zette
zich 100 v. Chr. aan den benedenloop van den
Rijn neder ; tot hen behooren de Bataven,
Chattuariers, "niers, Sigamberen, Marsen,
lisipeten, Tenkteren, Chamaven, Brukteren,
Ampsivariers, Angrivariers en batten.
Frankenberg, stad in Saksen, prov. Chemnitz, 13,498 inw. ; textiel en tabakindustrie.
Frankenthal,
stad, Beierscb. Rheinpfalz,
16,899 inw.

Frankfort, hoofdst. van staat Kentucky,
N.-Amerika, 9487 inw.
(2) (Eduard), Ned. kunstschilder, geb. 1864.
Frankfurt aan den Main, stad, Pruisisch
regeeringsdistrikt Wiesbaden, 288,989 inw. ;
een der voornaamste steden van Duitschl.,
standbeelden van Gutenberg, Goethe, Schiller, vele oude gebouwen en bezienswaardigheden ; middelpunt van Duitschl. bankwezen.
F. werd het eerst 793 genoemd, 843 hoofdst.
van het O.-Frankische rijk, 1245 vrije stad.
Had veel van oorlogen to lijden, eenige malen
oproer, 1866 bij Pruisen ingelijfd. ] 0/5 1871
vrede tusschen Frankr. en Duitschl.
(2) F. aan de Oder, hoofdst. van het
Pruisisch regeeringsdistr. Frankfurt (19,196
K.M2 ., 1,179,250 inw.) 61,852 inw. ; industrie,
voorheen een beroemde havenstad.
Franklin, (Benjamin) beroemd N.-Amerik.
staatsman en schrijver, geb. 17/1 1706 ; '53
postmeester-generaal, 76 onderteekenaar der
onafhankelijkheidsverklaring, 78 als gevolmachtigde naar Parijs, onderteekende '82 den
vrede met Eng. 84/88 president van den rand

B. FRANKLIN.

van Pennsylvanie. F. vond den bliksemafleider uit en tevens stelde hij vast dat bliksem
eon electrisch verschijnsel is.
(2) (Sir John), Eng. zee- en Noordpoolvaarder, 1786/1847.
(3) verschillende plaatsnamen in de Ver..
Staten.
Frankliniet, delfstof der groep der watervrije metaaloxyden, bestaat uit ijzer- en sinkoxyde ; wordt in New-Jersey gevonden.
Frankrijk, (Fr. La France), republiek in
W.-Europa aan de Midderzee on den Atlantischen Oceaan. Grenzen : Belg., Luxemburg,
Duitschl., Zwitsl., It., Midd'zee, Spanje en
Atl. Oceaan ; oppervl. met Corsica 536,464
K.M2 . N.-W.lijk en Rhon.egebied laagland,
0. en Z. bergachtig. Gebergten : Pyreneeen,
Cevennen, Forezgebergte, Auvergnegebergte,
Jura, Alpen enz. Vele grootere en kleinere
rivieren, o. a. : Rhone (met Saone (Doubs),
1..sre en Durance), Adour, Garonne (met
Ariege, Tarn, Lot en Dordogne), Charente,
Loire (met Allier, Cher, Indre, Vienne en
Maine), Vilaine, Seine (met Aube, Yonne,
Marne en Oise), Somme, Schelde, Maas on
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itoezel ; verder verschillende kanalen, die de
rivieren en steden weder verbinden. Bevaarbare waterwegen ongev. 13,800 K.M. Klimaat
gematigd, mild en gezond. Hoofdprod. :
bijouteriewaren, Doter, visch, granen, glas- en
goudwaren, aardwpelen, kleederen, leder en
linnenwaren, papier, parfumerien, porcelein,
zout, zijde en zijdewaren, wijn, klokken, wolwaren, suiker, ijzer, steenkool en bruinkool.
Van den bodem is 93 % productief ; 56
akkerland, 16 % Dosch, 10 weiden, 3 %
wijnbergen ; ongev. 5000 mineraalbronnen,
waarvan 1050 gebruikt. Bevolking (1906)
39,252,267 inw. ; gem land waar de bevolking
zoo langzaara tooneemt. In Frankrijk klom
de bevolking in een halve eeuw van 36 op 39
mill., terwijl Duitschland van 37 op 60 mill.
kwam. Van de inw. zijn 94 °,4; Franschen,
verder It., Eng., Duitschers, Spanj., Basken,
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Luxemburgers, Zwitsers en vele anderen. Het
land is verdeeld in 87 departementen met de
hoofdst. Parijs. Verdere groote steden. zijn:
Marseille, Lyon, Bordeau, Lille, Toulouse,
St.-Etienne, Roubaix, Nantes, Havre,
Rouaan, Reims, Nice, Nancy, Toulon, alien
hoven 100,000 inw. De regeering berust bij
een Kamer van afgevaardigden van 591 leden
en Senaat van 300 leden, met aan 't hoofd
een president, voor 7 jaar gekozen. Spoorweglijn.en (1905) 46,700 K.M., telegraaflijnen
(1904) 157,621 K.M. Het onderwijs staat op
tamelijk hoog peil. Sedert 1882 algemeene
ieerplicht. Sedert 1872 algemeene weerplicht,
ieger in vredestijd 515,000 man, met 22,300
officieren. In tijd van oorlog op 2 mill. geschat. Echter weerkrachten 41- mill. Vloot
(1907) 31 slagschepen, 18 gewone kruisers, 36
andere kruisers, 34 torpedojagers, 280 torpedobooten en 40 onderzeesche booten.; in aanbouw 10 slagschepen, 5 gew. kruisers, 31
torpedojagers, 19 torpedobooten, 59 on.derzeesche booten. Hoewel de bevolking over 't
algemeen nog voor Kath. staat aangeschreyen, is Frankr. bekend als de bakermat van
reformation en atheistische wereldbeschouwingen, sinds korten tijd zijn kerk en staat
geheel gescheiden. Fr. is de kern van het
Frankische rijk, door Clovis, koning der
Salische Franken, gesticht en werd bij de
deeling, 843 (verdrag van Verdun) een zelfstandig rijk, waarover regeerden : 843/987 de
Encyclopaedie 21
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Karolingers, 987/1328 de Capetingers, 1328/
1589 zijtak van het huis Valois, terwiji Normandie, Anjou, Maine en Poitou ook onder
F. kwamen, 1589/1789 het huis Bourbon. 1337/
1453 voortdurend oorlogen, invallen der Eng.,
1417 werd Parijs veroverd, 1422 door het optreden der Jonkvrouw van Orleans kwam er
verbetering en werden de Eng. geheel van F.
gedrongen. Onder Karel VIII (1483/98), begin van den oorlog met Italie, die met een
nederlaag eindigde onder Frans I (1515/47),
1525, toen deze gevangen genornen werd.
1547/89 Hugenotenoorlogen. Onder Lodewijk
XIV (1643/1714) tijd van veroveringen, 1648
deel van Elzas, 1659 deel van Ned., 1678
deel van Vlaanderen bij F. gevoegd. Daarna
achteruitgang, 1701/13 on gelukkige oorlog
met Spanje, 1715/74 met Oostenrijk. Onder
Lodewijk XV en XVI hopeloozen toestand en
onderhandelingen tusschen adel en regeering
en daarna instelling van drie standenregeering (1789), adel, geestelijken en burgers.
Door de eindelooze, niets yoortbrengende discussion begon de groote revolutie, wel
trachtte de regeering alles te doen tot behoud, het had echter te Tang geduurd. 14 Juli
1789 liep het yolk te Parijs te hoop en bestormde de Bastille. 4 Aug. werd een nieuwe
staatsregeling samengesteld en verklaarde
de Nationale yergadering alle feodale rechten
vervallen. Juli 1791 trachtte Lodewijk XVI
te vluchten, moest in Sept. een nieuwe grondwet teekenen, hij Wilde echter het koninklijke
veto niet prijs geven en weigerde ; 25 Sept.
republiek, 21 Jan. 1793 koning geguillotineerd,
waarna het schrikbewind zijn intrede deed.
9/11 1799 optreden van Napoleon, 27 Dec.
nieuwe grondwet, 18 Mei 1804 Napoleon I
erfelijk keizer (zie Bonaparte en Napoleon).
1813/15 bevrijdingsoorlogen en de herstelling
van het huis Bourbon. Hoewel Lodewijk
XVIII beloofde vrijzinnig te zullen regeeren,
kon hij dit niet volvoeren en weder trad
reactie in ; 1816 verbanning van alien die
tegen Lodewijk XVI hadden. gestemd. Juli
1830 nieuwe opstanden (Juli-revolutie). 1848
nieuwe revolutie en afstand van den koning.
F. republiek. 1 en 2 Dec. 48 staatsgreep van
Lodewijk Napoleon en 1852 verkiezing van
Napoleon III tot erfelijk keizer. Daar handel
en nijverheid begon te bloeien en door eenige
gelukkig gevoerde oorlogen, mocht het Napoleon gelukken een tijdlang vredig te regeeren,
doch spoedig, staken de hoofden weer op, daar
men elke poging van het yolk om staatkundige rechten onderdrukte. Men was echter
niet gediend van het absolutisme en om de
zaak wat of te leiden, wikkelde Napoleon
zich in den ongelukkigen oorlog met Duitschl.
1870. Het was echter reeds weder te laat. In
Parijs brak de revolutie uit. Men teekende
den vrede, die hoofdzakelijk bestond nit de
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teruggave van Elzas-Lotharingen en betaling
van 5 milliard francs oorlogskosten. De commune te Parijs eindigde met een verschrikkelijk bloedbad. De offers waren echter niet
vergeefs gevallen. 31 Aug. 1871 bevestigde
de volksvertegenwoordiging de republiek met
Thiers als president en stelde men alle kroonpretendenten, die reeds samen waren gekomen, ter zijde. 15 Sept. 1873 betaalde F.
reeds den laatsten termijn aan Duitschl.,
waarmede de laatste Duitsche troepen naar
huis gingen. Thiers trad af, opgevolgd door
Mac-Mahon (1873). Daarop volgde Grevy
(1879/87), Carnot (1887), 94 vermoord, Casimir-Perier (1894/5, trad terug), Faure (1895/
99, stierf plotseling), Loubet (1899/1906).
Thai's Fallieres (1906 gekozen tot 1913).
Nog zij medegedeeld de Fransche kolonien :
(1) In -Afrika (Algerie, Tunis, Senegal, Soedan, Guinea, Ivoorkust, Benin, Fransch
Kongo, Obok), 6,784,345 K.M 2 ., 28,918,331
inw. ; (2) In Azie (Voor- en Achter-Indische
bezittingen), 664,209 K.111 2 . 18,133,714 inw. ;
(3) In de Zuidzee indischen. Oceaan,
620,631 K.M2 ., 2,852,550 inw. (4) In Amerika
(Guadeloupe, Martinique, Guyana), 82,093
K.M2 ., 451,988 inw. Tezamen 8,154,278
K.M2 ., 50,356,583 inw.
Frans, I, Roomsch-Duitsch-keizer, 1745/65,
geb. 1708, uit bet huis Habsburg-Lotharingen, huwde 36 met Maria Theresia, koningin
van Oostenrijk, 1740 mederegent, liet zich
weinig met regeeringszaken in. Zijn zoon
werd erfgenaam.
(2) II, (Joseph Karel), de laatste RoomschDuitsche keizer, 1792/1806, van Oostenrijk
(Fr. I) 1804/35, geb. 1768 ; voerde oorlog
tegen Frankrijk als bondgenoot van Pruisen,
vrede 1797, nogmaals als bondgenoot van
Rusland en Eng., vrede 1801, voor de 3e maal
nogmaals, vrede 1805, alien met zware verliezen. Deed 1804 afstand van Duitschland.
1809 streed hij tegen. Napoleon, dat hem
weder veel land koste, 1813 sloot hij zich bij
de coalitie tegen Frankrijk aan en bij den
vrede van Parijs verkreeg hij zijn rijk vergroot terug.
(3) Fr. Joseph I, keizer van Oostenrijk
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Venetia, voerde 61 een constitutie in (beperkt absolutistisch) ; huwde '54 Elizabeth
(zie ald no. 3).
(4) I koning van Frankr., 1515/47, geb.
1494, zoon van Karel van Orleans. Maakte
vele veroveringen in It., werd bij Pavia, 1525,
gevangen genomen en moest den vrede sluiten en afzien van zijn bezittingen in It. en
ook van Vlaanderen en Artois.
(5) II, koning van Frankrijk, 1159/60, geb.
1544, huwde Maria Stuart. Ouder hem braken vele opstanden nit.
(6)
de Assisi, Marie Ferdinand, gemaal
van koningin Isabella II, 1822/1902, Sept.
1868 verdreven, 1870 van haar gescheiden.
Fransch lndo China, naam voor de Fr. bezittingen in Indo-China, o. a. Cochinchina
met de protectoraten : Tonkin, Anam, Laos,
Kambodsja. Zie deze artikelen.
Frans Josephland, groep van ongev. 60
eilanden in de N'lijke IJszee, ten N. van
Nova Zembla, 49,100 K.1\1 2 ., 1873 door de
Oostenrijksche Noordpool-Expeditie ontdekt.
Frans Joseph orde, orde voor verdienste
-

-

-

-

-

.

FitAN-JOSEPH.(,]; DE,

wool. militairen en eiwielen, 4 klassen, 1849
door Frans Joseph I gesticht.
Franssen, (Dr. Herman) Ned. godgeleerde,
geb. 1860 ; lid van de Eerste Kamer.
Frans Joseph Bitterwater, zwavelzure mag-

1848/1904.
Frappant, treffend, sprekend, verrassend.
Fraser, rivier in Eng. Columbia, N.-Amerika, mondt in (1(11 Crooten Oceaan, 1100
K.M. lang.
Fratta Maggiore, stad, It. prow. Napels,
13,323 inw.
Fraude, bedrog, bedriegerij, overtreding.
Frauduleus, bedriegelijk.
Fredericia, havenstad in Jutland aan de
FRANS JOSEPH 1.
Kleine Belt, 12,714 inw.; industrie.
2/12 1848, geb. 1830; onderdrukte den
Fredericq, (Paul) Vlaamsch geschiedschrijopstand, verloor 59 Lombardije, 66 ver, geb. 1850; prof. te Luik en Gent.
-

sedert
Hong.

-

nesiahoudend bronwater nit Oostenr.-Hong.,
werkt afvoerend.
Francos,
(Karl Emil) Duitsch novellist,
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Frederik I, (1) Barbarossa, (Roodbaard)
Duitsch keizer uit het geslacht Hohenstaufen, geb. 1121, werd '52 tot keizer gekozen
en te Aken gekroond, ontving '55 in Pavia
de Lombardische en in Rome de Rom. kroon.
Werd eenige malen verslagen, verdronk op
een kruistocht, 1190. (2) II, 1212/50, geb.
1194, maakte 1220 een kruistocht, versloeg
1237 het_leger der Lombardische steden. (3)
III, de schoone, 1314/30, geb. 1286, zoon van
den Duitschen koning Albrecht I, werd door
zijn neef, Lodewijk IV van Beieren, verslagen en gevangen genomen, 3 jaar gevangen
gehouden en toegestaan, dat hij deel nam aan
de regeering. (4) IV, 1440/93, als Roomsch
keizer III, geb. 1415, was de laatste koning
die in Rome gekroond werd. (5) F. Willem,
keurvorst van. Brandenburg, 1620/88, verwierf 1660 de souvereiniteit van Pruisen,
bevorderde landbouw, handel en nijverheid,
moedigde de landverhuizing der Ned. naar
Pruisen aan, deed veel voor onderwijs en
voerde de Brandenburgsche post in. (6) Fr.
I, de eerste koning van Pruisen, 1701/13,
gel). 1657, als keurvorst van Brandenburg
verschafta de koninklijke waardigheid
aan. het huis Hohenzollern. (7) Fr. Willem
I. koning van Pruisen, 1713/40, geb. 1688,
verhoogde de weerbaarheid van Pruisen. (8)
II, de Groote, koning van Pruisen, 1740/86,
geb. 1712, vergrootte het land zeer, stond
tevens bekend als geleerde en staatsman. (9)
F. Wilhelm II, honing van Pruisen, 1786/
97, geb. 1744, vergrootte zijn rijk, zond een
leger naar Ned., 1787, om voldoening voor
de beleediging van zijn zuster, gemalin van
Willem V. (10) Fr. Wilhelm III, koning van
Pruisen, 1797/1840, geb. 1770, verloor het
grootste deel van zijn rijk aan Napoleon,
vaardigde 1813 den oproep „Aan mijn yolk"
verkreeg '15 zijn land weer terug, onderdrukte de volksbeweging van 1819 en '30,
stichtte het Tolverbond. (11) F. Wilhelm 1V,
koning van Pruisen, 1840/61, geb. 1795, weigerde een constitutie, gaf 1848 schijnbaar
toe, weigerde de Duitsche keizerskroon, '44
en '50 werden aanslagen op hem gepleegd.
(12) Fr. III, keizer van Duitschl. en koning
van Pruisen, regeerde slechts van 9/3 tot
15/6 1880, geb. 1831, eenigste zoon van keizer Wilhelm I en keizerin Augusta, streed in
den oorlog van Sleeswijk-Holstein en Fr.Duitschen oorlog. Hij wenschte meer in de
behoeften van het yolk te voorzien ; zijn oudste zoon en opvolger is Wilhelm II. (13)
Koningen van Denemarken : I, 1523/33, geb.
1471, begunstigde de reformatie. II, 1559/88,
geb. 1534. III, 1648/70, geb. 1609, vaardigde
'65 de absolute koningswet uit. IV, 1699/1730,
geb. 1671, hief de lijfeigenschap op. V, 1746/
66, geb. 1723. VI, 1808/39, geb. 1768. VII,
1848/63, geb. 1808, onderwierp '50 Sleeswijk-

Holstein. VIII, sedert 1906 koning van Denemarken, geb. 1843. Zijn tweede zoon is sedert
1905 koning van Noorwegen, Hakon of Haakon VII. (14) F. Karel, prins van Pruisen,
1828/85, de roode prins geheeten, streed
tegen Oostenrijk en Frankr., belegerde en
veroverde Metz. (15) Fr. Hendrik, prins van
Oranje, 1584/1647, jongste zoon van prins
Willem I, 1624 stadhouder, beeindigde den
80-jarigen oorlog. Was bijgenaarnd den Stedendwinger. (16) F. Willem Karel, prins van
Oranje, 1707/81, zoon van Koning Willem I
der Ned., streed in het Pruisische leger ; 3.29
admiraal. (17) Fr. Leopold, prins van Pruisen, geb. 1865.
dochter
Frederika Sophia W ilhelrnina,
van August Wilhelm van Pruisen, gehuwd
met Willem V, stadhouder der Ned., 1747/
1820. Zij werd op weg naar Holland door
de Patriotten aangehouden en gedwongen
terug te keeren. Het leger door haar broeder
Frederik Wilhelm II (zie aid. no. 9) gezDnden herstelde het stadhouderschap.
Frederik August, koning van Saksen,
sedert 1904, geb. 1865, zoon van honing
George, 1901 gehuwd met prinses Louise vav
Toscane ; dit huwelijk werd 1903 ontbonden.
Frederik Hendrik eiland, eiland aan de Z.
kust van Ned. Nieuw-Guinea.
stad in Noorwegen, ambt
Fredgrikshald,
Smalenene, 14,638 inw. ; hout-invoer.
Frederiksoord, een armenkolonie in Drente,
gem. Vledder, 1818 door graaf Van den Bosch
gesticht, behoort aan de Maatschappij voor
Weldadigheid.
stad in Noorwegen, ambt
Frederiksstad,
Smalenene, 14,553 inw.
Freeholder, (Eng.) kiesgerechtigd landeigenaar in Eng.
Freeport, stad in Illinois, N.-Amerika,
13,258 inw.
Freetown, stad, Eng.-W.-Afrikaanr4che
lonie, Sierra Leone, W.-kust, .34,463 inw. ;
kolenstation. •
F ree Trade, (Eng.) vrijhandel.
Fregat, driemast-schip, licht oorlogsschip
met een dek en minder dan 65 stukken geschut.
Fregatvogel, (Tachypetus) geslacht der
-

-

-

FREGATVOGEL.

zwemvogels, op de kusten der tropische
zeeen ; de best vliegenden der zeevogels.
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ambtshoofdst., Saksische prov.
Freiberg,
Dresden, 30,175 inw. ; zilvermijnen, sedert
1905 uitgeput.
(Fribourg) 9e kanton van
Freiburg,
Zwitsl., 1669 K.M. 2 , 127,951 inw.; graan,
ooft, wijn, tabak, veeteelt, uurwerk-, papieren sigarenfabr. Hoofdst. F., aan de Saane,
16,207 inw. ; handel en nijverheid.
(2) prov. van het Groot-Hertogdom Baden,
4748 K.M. 2 , 251,185 inw. Hoofdst. F., in
Breisgau aan de Dreisam, 61,504 inw.; beroemde kerk, zijde- en textiel-industrie.
volgens de sage een schutter
Freischfitz,
met 7 kogels, waarvan de 6 eersten altijd
treffen, maar de 7e door den duivel bestuurd
wordt.
havenstad, Eng. W.-AustraFremantle,
lie, 24,000 inw.
(Edmond) Fr. scheikundige,
Filmy,
1814/94.
Frenssen, (Gustav) Duitsch schrijver, geb.
1863.
(Karl) Duitsch schrijver, geb.
Frenzel,
1827.
Frequent, (Fr.) veelvuldig, druk bezocht.
Frere, (Fr.) broeder.
Fresco's of Fresco-schilderstukken, schilderstukken geschilderd op een ondergrond
van versche natte kalk, b.v. op een muur.
Het laat Been fijn en kunstig kleurenspel
toe, doch is zeer duurzaam. (In de muziek)
vroolijk, levendig.
Fresnel, (Augustin Jean) Fr. natuurkundige, 1788/1827.
Fresnillo, stad in Mexico, staat Zacatecas,
15,000 inw. ; zilver- en kopermijnen.
stad in. California, N.-Amerika,
Fresno,
12,470 inw.
Fret, (Mustela furo) een klein diertje, behoort tot de zoogdieren en roofdieren, f am.
der marters en is een albino der bunsings.
Ongev. 40 c. M. lang, witte pels en roode
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oogen, gebruikt voor konijnen- en rattenjaclit, wordt nergens in 't wild aangetroffen;
er wordt beweerd dat zij van. N.-Amerika
near Spanje werden gebracht.
Fretkat, (Cryptoproeta) roofdier der fain.
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der Civetkatten, op Madagaskar, wild en gevaarlijk.
Fretum, (Lat.) zeeengte.
Fretum Caditanum, (Lat.) Straat van Gibraltar.
Freytag,
(Gustav) Duitsch dichter en
romanschrijver, 1816/95 ; schreef o. a. ,,Solt
and Haben".
Friedenau, W.-lijke voorstad van Berlijn,
11,050 inw.
(Karl) Duitsch geneeskunFriedlander,
dige, 1847/87 ; prof. to Ber lijn.
(2) (Max) Duitsch publicist, 1829/72, oprichter der „Nene Freie Presse" (1864).
Friedmann, (Alfred) Duitsch dichter, geb.
1845.
Friedrich, (Duitsch) zie Frederik.
Friens, dorp, gem. Idaarderadeel, Fries'.
200 inw.
Friesche eilanden, de eilandenreeks in de
Noordzee, langs de Friesche Pruisische
kust. Daartoe behooren : Texel, Ylieland,
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog
en Rottem Ned., verder Duitsch: Borkum,
Juist, Norderney, Baltrum, Langeroog, Spiekeroog, NITangeroog, Helgoland, Amrum,
Far, Sylt en Hallingen.
prov. van Ned., 3320 K.M. 2 ,
Friesland,
362,912 inw.; bestaat nit wei-, hooi- en bouwland, heeft verschillende meren, o. a.
Tjeuke-, Sloter-, Bergumer-, Heeger- en
Sneekermeer. Rivieren : Kuinder, Linde,
Boorne, Lauwers, met verschillende kanalen.
Hoofdzakelijk landbouw, veeteelt en veenderij. Hoofdst. Leeuwarden, andere voorname steden : Dokkum, Franeker, Harlingen, Sneek, Bolsward, Stavoren. Met twee
eilanden, Ameland en Schiermonnikoog. De
bewoners, Friezen, zijn een deel van een ouden
Germaanschen volksstam, die het geheele
marschlandgebied can de zeekusten bewoonde, werden tijdens de Rom. door Drusus
schatplichtig gemaakt, doch wierpen 28 na
Chr. het juk reeds af. Wisten toen eenige
eeuwen hurl vrijheid te handhaven. Langza3nerhand begon men Friezen, W.-Friezen
0.-Friezen te onderscheiden. De W.'lijke
stem bewoonde de tegenwoordige . Ned. prov.
Fries'. In de 7e eeuw werden zij alien door
de Franken onderworpen. Van dien tijd af
werd het land door graven geregeerd. In do
13e eeuw was Fries'. onger. van af Alkmaar.
De graven waren editor voo•tdurend gewikkeld in oorlogen met Roll., Geld. enz. In de
14e eeuw verdeeld era. verzwakt door twister
van Sehieringers en Vethoopers, 1515 aan.
Keizer Karel V en tijdens de Unie de Se van
de 7 prey. DO laat to zeif gekozen regeercier
was Jnw Dekerna. 1498 kwam Fr. aan
sen. Zie verder de Ned. geschiedenis.
Frische Haff, strartdzce van de Oostzc ,c in
de 0. en W. prov. {stn Praiscu, 861
.
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(Fr.) het haar kappen, opma-

ken.
Friseur, (Fr.) kapper, haarbewerker.
Frobel, (Friedrich) verdienstelijk Duitsch

paedagoog, 1782/1852 ; stichter van de thans
overal verspreide scholen voor de opvoeding
van kinderen voor dat zij den leeftijd hebben
veer den schoolplicht. Stichtte 1819 de eerste
tuinschool te Blankenburg.
Frohme, (Karl Franz Egon) Duitsch schrijver en staatsman, geb. 1850.
FroDoh, (Oskar) Duitsch electricien, geb.
1843; schreef over electriciteit en magnetisrne.
Frotnage, (Fr.) kaas.
Front, (Lat.) voorzijde, voorhoofd, eerste
gelid. F. makers, palstaan, het hoofd bieden.
stad, It. prov. Rome, 11,191
Frosinone,
inw.
Fructus, (Lat.) vrucht.
Frugivora of Frugivoren, planten-, vruchteneters.
Fruin, (Robert Jacobus) Ned. geschiedkundige, 1823/99. Prof. te Leiden.
Frutex, (Lat.) struik.
Fruytier, (Petrus Franciscus) lid der Tweede Kamer. geb. 1852.
Fucaceeen, zeewieren, bruinwieren.
Fuchsia, plantengeslacht, inheemsch in Z.-
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Amerika, Antilles en Nieuw-Zeeland, in
Europa als sierplanten.
Fueus, geslacht van bruinwieren, meest
in de Noordelijke zeeen, wordt tot 1 M. lang;
draagt vele langwerpige luchtblazen.
Fuerteventura, een der Canarische eilanden, 1722 K.M. 2 , 11,106 inw.
Fuga, veelsteminig muziekstuk, met afwisselende toners en meestal eenstemmig aanvangend en overgaand in de quint of octaaf
in elke stem herhaald.
Fu-hi, of Fohi, volgens de sage stichter
van het Chineesche rijk, 2852/2738 voor Chr.,
voerde allerlei zeden in, uitvinder der eerste
letterteekens
Fu-kian, (Fo-kian of Hok-kien) Chineesche

Fus

prov., 120,000 K.M. 2 , 25,250,000 inw.; bergachtig.
Fulda, W. bronrivier van de Weser, 180
K.M. lang, 104 bevaarbaar, daaraan kreitsstad met dien naam, Pruisisch regeeringsdistr. Camel, 16,900 inw. Dom met graf van
Bonefacius.
(2) (Ludwig) Duitsch schrijver, geb. 1862.
Fulton, (Robert) Amerikaansch ingenieur,
1765/1815 ; bouwde verschillende eerste
stoomschepen.
Funchal, hoofd- en havenstad, It. eiland
Madeira, 21,037 inw. Ook prov. op Meidera,
130,580 inw. ; winter kuuroorden.
Functie, (Lat.) verrichting, taak.
Fundament, (Lat.) grond, grondslag.
Fundementeel, de grondslagen, de steunpunten aangaand, tot grondslag dienend.
Fundeering, de grondslag, onderbouw van
een huis, dat wat onder den grond zit.
Fundybaal, bocht in den Atlantischen
Oceaan aan de kust van N.-Amerika.
vruchtbaar Deensch eiland, tusFunen,
schen Seeland en Jutland, 2942 K.M. 2 ,
279,785 inw. Hoofdst. Odensee.
Funfkirchen, (Hong. Pecs) hoofd- en vrijstad, Hong. komitaat Baranya a/d Pecs,
45,982 inw. ; een der schoonste steden van
Hong., daarbij steenkoolmijnen.
(Fr.) in functie zijn, dienst
Fungeeren,
doen.
Funiculus, streng. F. spermaticus, zaadstreng.
(Max) Duitsch ontleedkunFOrbringer,
dige, geb. 1846 ; was prof. to Amsterdam,
Jena, Heidelberg.
(2) (Paul) Duitsch geneeskundige, geb.
1849, broeder van den vorige. Prof. te Jena.
Furioso, (It.) razend. Rolonda f., „de razende Roeland", beroemd werk van Ariosto.
Furneaux-eilanden, eilandengroep, O.'lijk
einde der Bassstraat, Australische kolonie
Tasmania, 2070 K.M. 2 , 650 inw
Furness,
schiereiland, N.W.'lijk Eng.
graafschap Lancaster.
Furor, (Lat.) woede.
FOrstenwalde, stad, Pruisisch regeeringsdistrict Frankfurt a/d Oder, rechts aan de
Spree, 16,765 inw.; steenkoolmijnen.
Furth, stad aan de Regnitz, Beiersch regeeringsdistr. Mittelfranken, 54,820 inw.;
industrie.
Furunkel, (Lat.) steenpuist, bloedzweer.
Fusam, havenstad, Z.O.-kust van Korea,
57,000 inw. 1876 voor buitenlanders geopend.
Fuselier, (Fr.) soldaat te voet.
Fusie, (Fr.) smelting, samensmelten, het
gietsel ; vereeniging van twee partijen.
Fust, vat (van onbepaalde grootte).
(2) (Johannes) Duitsch boekdrukker, werd
later voor den uitvinder van die kunst ge-
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houden ; compagn on van Gutenberg in
ongev. 1450.
Fu-tsjou of Foe-tsjou, Hok-tsjiu, hoofdst.,
Chineesche prov. Fu-kian, 658,000 inw. ; belangrijke handel en industrie.
Fu-tsjau, stad, Chineesche prov. Ku-angtung of Koe-ang-toeng, 500,000 inw. ; metaal
en zijde-industrie.
Futa-Djalon, rijk in Senegambia, 110,000
K.M2 ., 600,000 inw. ; hoofdst. Fimbo, 3000

Fux

inw. ; sedert 14/7 1881 onder Fr. protectoraat.
Futa-Toro, landstreek aan den linker Senegaloever, ongev. 33,000 inw. ; sedert 1860
onder Fransch oppertoezicht.
Futurum, (Lat.) toekomende tijdsvorm van
het werkwoord.
Futwa, stad, prov . Bihar, Eng.-India,
12,000 inw. ; bedevaartsoord.
Fux (Johann Joseph), bekend Duitsch
musicus, 1660)1741, hofkapelmeester.

G.
Cablonz, districthoofstad van Bohemen r
* C, 7e letter van bet Alphabet en 5e medeklinker. In de muziek de 5e stamtoon, als 23,016 inw. ; glasindustrie.
Cabriel, (Hebr. „man gods") een der 7
afkorting gram, als Hebr. cijfer 3.
Caal, (Garrnlus), een over geheel Europa aartsengelen, de incest begunstigde. Volgens
de Israelitische werken verkondigde hij
Zacharias de geboorte van Johannes en aan
Maria de geboorte van Jezus. Verder is hij
de doodsengel, die de zielen der afgestorvenen in ontvangst neemt, en heerseher over
het vuur.
Cad, (geluk) zoon_ van aartsvader Jacob,
en Zilpa, de dienstmaagd van Lea, hoofd van
een stam naar hem genoemd, die bij de uitLocht van Egypte ongev. 46,000 zielen telde.
(2) een lsraelitiscb e prof eet, vergezelde
David.
(3) godheid der Chaldaeer.
Cade, (Niels Willem), Deensch componist,
1817/90.
OA 11.
Lades, zie Cadix.
verspreide Raafachtige vogel, voedt zich met
Caea of Ce, Lat., Tellus, de a arde, uit de
insecten.
mythologie een oude godheid, ontstond uit
Caanderen, dorp, gem. Ambt-Doetichem, het woord Chaos, verwekte zich zelf en is
Geld.
de voedster der menschen; werd to Athene,
Caas, dunne doorzichtige stof van linnen, Sparta, Delphi en Olympia vereerd.
ijzeren of andere draden.
Cagaat, zwarte barnsteensoort, gebruikt
Caast, dorp, gem. Wonseradeel, Fries".
voor sieraden.
Caasterland, gem. in Fries"., bij Bolsward,
Cage, (Fr.) traktement, dienstloon, bezolaan de Zuiderzee, 5677 inw.
Cabelsberger, (Franz Xavier), Duitsch nit
Cialigneur, (Loaise), geb. Mignerot, Fr.
romanschrijfster, 1832/1902.
Call, rechter-zijrivier van de Drau, 130
K.M. lang.
Cainsborough, stad, aan de Trent, Eng.
graafschap Lincoln, 17,660 inw. ; industrie.
(2) (Thomas), beroemde Eng. schilder,
1727/88.
Cal, het afscheidingsprod. der lever, loopt
door een verzamelbuis naar den darn en galblaas, dient tot geschiktmaking van het
FRANS XAVER GABELSBEEG
voedsel voor opname in het bloed, bestaat uit
verschillende stoffen, smaakt bitter en riekt
vinder van de stenographic, 1789/1849.
walgelijk, heeft ongev 90 % water.
Cala, (Spaansch) groat feest, hoffeest, hof* Zie voor Eng. plaats- of landnamen met
statie ; (ook) de kleederen, daarbij gedragen.
en Dsj
ook Ds
-
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Calago, oormaki, een half-aap, met lange
naakte ooren, in tropisch Afrika, leeft van
insecten.
Calaktine, gomachtige stof in peulvruchten.
Calalith, hoornachtige stof uit kaasstof en
vet-arme melk. Bestand tegen zuren, niet
licht brandbaar, vervangt ivoor, schildpad.
Calamboter, boter nit de vruchten van de
Bassia.
Calant, (Fr.) verliefde, minnaar, vrijer ;
(ook) hoffelijk, beleefd, gedienstig.
Calanterie,
(Fr.) beleefdheid, gedienstigheld jegens dames.
Calanterieen, (Fr.) snuisterijen, waren voor
opschik.
Galantine, koud vleeschgerecht, tusschengerecht.
Calapogoseilanden, zie Schildpadeilanden.
Calashiels, stad aan de Tweed, Z'lijk
Schotland, 13,598 inw. ; wolindustrie.
Galata, handelswijk van Konstantinopel.
Galatia,
Klein-Aziatisch landschap, bewoond door de Galaten, sedert ongev. 250 v.
Chr., 26 v. Chr. door de Rom. onderworpen,
53 na Chr. door den Apostel Paulus bekeerd.
Calatine, stad, It. prov. Lecce, 14,071 inw.
Calatz, Rumeensche havenstad aan den
Donau, 62,678 inw. ; uitvoer van graneil, meel
en hout.
Calaxias, (Gri.) in de sterrenkunde, de
Melkweg.
Calba, (Servius Sulpicius), Rom. keizer.
68/69 na Chr., geb. 5 voor Chr., door Otho
vermoord.
Caldhtipig, hoogste berg van. Skandinavie,
2521 M. hoog.
Cale!, een in de naiddeleeuwen veel ge-
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Calenus, (Claudius), beroemd medicus der
oudheid, ongev. 131/200, geboren in Pergamus. Van zijn werken zijn vele bewaard gebleven, zijn doortrokken van godsdienstigen
zin.
Calerius, (Gajus), Rom. keizer, 305/311.
Calerij, overdekte gang of verhoogde zitplaatsenrij in eon gebouw. (2) Zaal voor
tentoonstelling van kunstproducten (meest
schilderijen) ; (ook) een mijngang.
Galesburg, staid, in Illinois, N.-Amerika,
18,607 inw.
Calgenmaal, was of is het laatste maal van
een terdood veroordeelde, voor hij geexecuteerd wordt ; (fig.) laatste maal ergens vanwaar men vertrekt of voor men een lange reis
gaat maken.
N.-W'lijk deel van Spanje, thans
4 prov., was voorheen een. koninkrijk, 29,154
K.M2 ., 1,941,023 inw. ; bergachtig, vruchtbaar, vochtig zacht klimaat, ijzer- en loodmijnen, bronnen. De bewoners spreken er een
dialect. Hoofdstad Santiago, werd 582 door
de W.-Gothen onderworpen, 910/25 zelfstandig, daarna met Castilie vereenigd.
(2) Een kroonland van Oostenrijk-Rong.,
grenst aan Polen, Rusland, Hongarije en
Silicie, omvat G., Lodomerie Auschwitz
Zator en Krakau, 78,496 K.14 2 ., 7,725,223
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; vele hoogvlakten en heuvelrijen,
eenige rivieren, Biala, Skavina, Dnestr,
Pruth ; koud klimaat ; prod. : koren, hennep,
vlas, aardappelen, verder : laken en wolindustrie. Het land bezit meer autonomie dan
eenig ander Oostenrijksch kroonland. Het
kwam onder Lodewijk den Groote, 1375,
als kroonland aan Hong. en bleef het tot
1795, 1804 kreeg Rusl. er een deel van, 1846
kwam weder een andere verdeeling en kwam
ook Krakau weder aan Oostenrijk.
GALEI.
Calilea, deel van N'lijk Palestina, de gebruikt smal roeivaartuig, dikwijls door ge- liefkoosde verblijfplaats van Jezus, daardoor
de bakermat van het Christendom. Behoort
rangenen of slaves geroeid.
thans tot Turksch vilajet Beirut.
Calega officinalis, geitenklaver.
Calilei, (Galileo), een der beroemdstc naGalen, (Jan van), Ned. zeeheld, 1604/53 ;
streed tegen de Algerijnsclie zeeroovers, ver- tuur- en sterrenkundigen, geb. 18/2 1564 te
Pisa (It.). Prof. aldaar, later te Padua. Legde
sloeg de Eng.
(2) (Christophel Bernard van), vorst-bis- zich eerst op de wijsbegeerte van Aristoteles
schop van Minster, 1650/78, geb. 1600, nam toe, 1589 werd hij leeraar in de wiskunde,
het opgestane Munster weer in, streed 64 en dock door de aanhangers van Aristoteles
moest hij die betrekking neerleggen ; 1592
72 tegen de Hollanders.
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prof. te Padua. Hij hield zijn lessen in 't It.,
terwijl zijn roe ran over geheel de wereld bekend werd. Met den verrekijker deed hij vele
ontdekkingen. Hij ontdekte de oneffenheid
der maanoppervlakte, en berekende de diepte
der dalen naar hun slagschaduw, vond 500
nieuwe hemellichamen en de manen of trawanten van Jupiter, werd 1610 hofphil. te
Florence. Hij ontdekte daarna de phasen van
Venus en Mars en den ring van Saturnus en
berekende de asomwenteling der zon door de
door hem gevonden zonnevlekken, verder
deed hij ontdekkingen op 't gebied der
mechanische natuurkunde en verbeterde hij
klokken, met behulp der door hem gevonden
slingerbewegin gen. Zijn hoofdwerk is de

GALILEO GALILr I.

samenspraak over de twee wereldstelsels,
dat een schitterende verdediging van het
Copernicaansch stelsel is. Hij stond echter
aan verschillende vervolgingen bloot, moest
eenige malen voor het hof van inquisitie
verschijnen. Hiervan vertelt men, dat hij
gepijnigd werd en daarna op den grond
stampte en uitriep : „En toch beweegt ze"
(de aarde). Dit 'met echter een sprookje
zijn. Hij heeft zijn werken afgezworen, 3 jaar
lang wekelijks 7 boetpsalmen gelezen en
beloofd niet meer buiten de natuurkunde
(kerkelijke) te gaan. Op zijn ouden dag werd
hij blind en doof, toch werkte hij bijna tot
zijn dood toe. Hij stierf 8/1 1642 te Florence.
Voor hem werden versehillende standbeelden
opgericht.
Gaijoen, voorheen een Spaansch koopvaardij- en oorlogschip.
Call, (Heinrich Ludwig Lampert), beroemd
Duitsch ingenieur, 1791/1863 ; verbeterde vele
machines en vond een methode om slechten
wijn te verbeteren of te vervalschen (galliseeren).
(2) (Franz Joseph), Duitsch ontleedkundige, 1758/1828 ; grondlegger der schedelleer.
Hij wees in de menschelijke hersenen de
plaatsen aan van alle goede en slechte
eigenschappen.
Callarata, stad, It. prov. Milaan, 12,002
inw.
Callas, een negerstam, Z'lijk van Abessinie.
(2) (Matthias), graaf van Campo, hertog
van Lucera, keizerlijk generaal in den 30jarigen oorlog, 1584/1647 ; bracht 1634 N.-W.
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Duitschland weer aan den keizer, hielp aan
den val van Wallenstein.
Callee, (Johan Hendrik), Ned. letterkundige, geb. 1847 ; prof. te Utrecht.
Callego, zijrivier van de Ebro, in Aragon,
175 K.M. lang.
Callicaansche kerk, Fr. R.-Kath. kerk.
Caine, oudtijds naam voor het land tusschen de Pyreneeen, Atlantischen Oceaan
en den Rijn. Was verdeeld in G. Transalpina en G. Cisalpina (het N'lijk deel van
It.). Ongev. 300 v. Chr. drongen de Galliers
hier binnen en verdeelden zich in drie takken, 128 v. Chr. werden zij door J. Caesar
overwonnen. Onder Augustus, 27 v. Chr.,
werd het in 4 deelen verdeeld. Door de overwinning van Chlodwig werd aan de heerschappij der Rom. een eind gernaakt en ontstond het Frankische rijk.
Callieni, (Joseph Simon), Fr. generaal,
geb. 1849, gouverneur van Madagaskar.
Callienus, (Publius Lucinius), Rom. keizer,
266/68, versloeg eenige malen de Gothen,
werd vermoord.
Callifet, (Gaston Alex. Aug., markies de),
Fr. generaal en staatsman, 1830/1909 ; streed
in den Fr.-Duitschen oorlog, werd krijgsgevangen. Hielp de Parijsche commune dempen ; 1899/1900 minister van oorlog.
Gallipoli, stad, it. prov. Recce aan de Golf
van Taranto, 13,552 inw. ; uitvoer van Z.vruchten
(2) stad, Turksch vilajet Adrianopel aan
den Hellespont, 30,000 inw. ; hoofdstation
der Turksche vloot.
Callisage,
methode om slechtsmakencle
wijnen lekkerder te manen, uitgevonden
door H. L. L. Gall.
Gallium, een metalliek element, komt voor
in zinkblende, zuiver wit ; soortelijk gewicht
5.95, smelt als was in de hand.
Cailomanie
overdreveii voorliefde voor
alles dat Fr. is.
Callon, eenheid der Eng. inhoudsmaat,
41 L. ongev.
Calluszuur, een organisch zuur, komt haast
in alle planten voor, kristaliseert, neemt
zuurstof op ; gebruikt bij photographie.
Calmuggen, (Tipulina), tweevleugelig insect, legt zijn eieren in beukenbladen, waardoor de algemeen bekende uitwassen ontstaan.
Calnoot of galappel, is een ziekelijke uitwas
op boomen en planten, dikwijls op takken en
wortels, doch meest op bladen en veel op
eikenbladen. Wordt veroorzaakt door een insectensteek en hoofdzakelijk door de galmug
of -wesp. Ontstaat ook doordat het insect met
zijn legboor een gaatje in het eikenblad prikt
en daarin een eitje legt. In de G., die daarop
ontstaat, leeft de larf. De G. worden in
China en vele andere landen verzameld en in
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den handel gebracht. Men bereidt daaruit men. In 't algemeen de toepassing der gallooizuur, inkt en verschillende stoffen, die vanische stroomen.
gebruikt worden in de katoen-drukkerijen.
Galveston, havenstad in Texas, N.-AmeCaton, goud of zilverborduursel, koord.
rika, 37,789 inw. ; 1900 door een cycloon geCaisteenen, het tot harde stukken ge- teisterd.
vormde tout, meest kalkzouten, in de galGalway, graafschap, Iersche prov. Conwegen. Veroorzaken hevige pijnen (galsteen- naught-G., 6351 192,549 inw. ; haver,
koliek).
aardappelen enz. Hoofdstad G., 13,414 inw.
Calvani, (Luigi of Aloisio), beroemd It.
Caiwespen,
(Cynipidae), fam. der vliesvleugelige insecten, welke de eieren in de
boombladeren legt (meest eikenbladen),
waardoor de galnoot (zie ald) ontstaat en
waarin de larf leeft.
Cama, (Vasco da), Portugeesche zeevaarder, 1469/1524 ; reisde orn Afrika en vond 98
een weg naar Indie, maakte later vele reizen
daarheen, 1524 onderkoning van Indie.
Camba, (Dagumba) Negerrijk in N.-W'lijk
Afrika.
Lambe, (It.) eel] verouderde Italiaansche
GALVANE.
viool.
Cambetta, (Leon), Fransch staatsman,
natuurkundige, 1737/98 ; uitvinder van het 1838/82 ; tegenstander van het tweede keizerrijk, proclameerde 1870 de 2e Fr. republiek.
galvanisme. Prof. to Bologne.
Calvaniseeren, een lichaam door aanraking
van electriciteit electrisch maken ; (ook)

L. GA MBETTA.

GALVANISEEREN.

metalen voorw.rpen, door onderdompeling

in eel electrisch bad, met opgeloste metalen
daarin aanwezig, gelijkmatig overtrekken.
Calvanisme,
(ook wel Voltaisme) aanrakings- of contactelectriciteit. De electrische
stroom die ontstaat door verbinding van
twee (mgelijknamige stroomen, door twee
verschillende scheikundige elementen. Dit
werd het eerst ontdekt door Galvani, door
de beweging,Yen van een dooden kikvorsch met
twee electrische stroomen verbonden ; later
door Volta met rink en kopergeleiding verklaard. Vindt thaiis allerlei toepassing, b.v.
galva ni se eren, ga Ivan opla stiek, galvanotechniek, enz.
Calvanopiastiek, het overtrekken van metalen voorwerpen met ander° metalen, brans,
nikkel, tin koper, zilver, good enz. langs
galvanischen weg. Ook het vervaardigen van
cliehe's langs dien Iveg.
Calvanotechniek, het ontleden van samengestelde stoffe-1 door de Galvanische stroo,

Leider der revanche-politiek tegen Duitschland, 79 president der kamer, 81 premier,
trad 82 terug.
rivier in. N.-W. Afrika, doorCambia,
stroomt Senegambie en mondt in den Atlantischen Oceaan, 1900 K.M. Tang.
(2) Eng. kolonie awn, de monding der
-ivies, 7000 K.M 2 ., 13,45(3 inw.
Cambrinus, volgens de sage, koning van
Vlaanderen, die het bier uitgevonden heeft.
Camcren, gem. in Geld., aan de Waal, bij
Zaltbommel, 2010
Gamin, (Fr.) loop- of straatjongen
Gamma, 3e letter van het Gri. Alphabeth.
Cand, Fr. naam voor Gent.
Candak, (1) linker-zijrivier van den Ganges,
(350 K.M. lang.
(2) zijrivier van de Gbagra, 270 K.M. lang.
(3) zijrivier van de Baghmati.
Candamak, stad in Afghanistan.
Candawa, stad in Beloedsjistan.
koninkrijk in W'lijk Soedan,
Cando,
203,309 K.M 2 ., ongev. 5;- mill. inw. Hoofdst.
met dien naam, 15,000 inw.
Ganges, (Ganga) de boofd•ivier Vail Voor-
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Indie, ontspringt op het Himalayagebergte,
doorstroomt het laagland van Bengalen en
valt, vereenigd met de Brahma-poetra in de
Golf van Bengalen, vormt de grootste delta
der aarde, (44,000 K.M 2 .) '2912 K.M. lang,
1,058,380 K.M2 . stroomgebied. Zijrivieren:
Ram-Ganga, Gumti, Ghagra, Gandak, Bhagmati, Kassie, Kali-Naddi, Dsjamna en velen
sneer. Is de heiligste rivier der Hindoe's.
Het water wordt in kopei'en kruiken dooi
geheel Indic verkocht.
(Ludwig), Duitsch dichter,
Canghofer,
geb. 1855.
Cangi, stad, It. prow. Palermo op Skilie,
11,935 inw.
(Gni.) peesknoopen, de cellen
Canglien,
van het zenuwweefsel.
Cangreen of Cangraena, koudvuur, versterf ; langzame vernietiging van het organische leven van een zeker lichaamsdeel, de
verrotting van deelen van een leveed lichaam,
b.v, door bevriezing, ontsteking, verbranding, ook wel bij hoogen ouderdom.

raad en volgens berichten door revolutionnairen 1906 vermoord.
Carage, (Fr.) berg-, stalplaats voor automobielen.
Carantie, (Fr.) waarhorg, verzekering.
Carandeeren, (Fr.) voor jets instaan, waarborgen.
Caron, (Fr.) knaap, jongen, kelner.
Card, rechter-zijrivier van de Rhone, 63
K.M. lang.
(2) Fr. dep. aan de rivier, Z.-Fr., 5836
K.M2 ., 421,166 inw. ; wijn, zijde, graven,
ijzer en steenkoolmijnen. Hoofdst. Nimes.
Cardameer, (It. Lago di Garda) Alpenmeer
in Tirol, Opper-Italic, 366 K.M 2 ., tot 825 M.
diep.
Carde, (Fr.) lijfwacht, keurkorps.
Carderen, doll), gem. Barneveld, Geld.
Carderobe, Fr.) kleedervoorraad ; (ook)
bergplaats voor kleederen.
Carhwal, Tehri, Eng Andische vazalstaat,
provincien, 10,785 K.M 2 ., 267,608
inw.
Garibaldi, (Guiseppe), bijgenaamd de vrijheidsheld van It., geb. 4/7 1807, vluchtte 34
wegens l)Olitieke vet wikkelingen naar Z.Amerika, wear hij streed voor de republiek
Rio Grande en Montevideo. Keerde 48 terug
en streed sinds lien voor de vereeniging van
Italie. Werd dictator van beide Sicilian en
hielp Victor Emanuel, den koning van It.,
Napels binnen trekken, deed 2 mislukte aan-

GANG-4'i
Cangspil, het windas aan booed van schepen om het anker to lichten.
Cans of ganzen, (Auserinae) odder familie
der Eenden, zijn iii alle werelddeelen vertegenwoordigd, loopen bete• dan de eenden,
vliegen good en zwemmen weinig, zijn
schuw, leven in 't wild streng gepaard, op
den grond of op een boom; gebruiken allerlei
plantaardig voedsel. Het wijfje legt van 3
tot 14 eieren. De tamme ganzen zijn grooter
dan de Wilde, zij worden in sommige streken
bij massa's geteeld en soms veroorzaakt men
dezen beesten, door dorstlijden een leverziekte, opdat hun lever grooter zal worden,
daar deze een bijzondere lekkernij moet
Canymedes, uit de Gni. inythologie, zoon
van Tros, de schoonste der stervelingen,
werd door de goden geroofd om Zeus den
beker te
Capingen, dorp, gem. Vrouwepolder, Zeeland, 300 inw.
Capon, (George), Russisch priester en agitator, geb. 1872 ; richtte eenige strijdvereenigingen op en ging 22/1 1905 aan 't hoofd
van een optocht naar het winterpaleis van
den Czaar om een smeekschrift te overhandigen, waarop toen geschoten werd en hij gespaard bleef. \Verd later beschuldigd van ver-
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vallen op Rome, versloeg het pauselijk leper
bij Monterotondo, dock werd 1862 bij Mantana gevangen genomen. Streed 67 tegen de
Fr., 66 tegen Oostenrijk, 70 tegen Duitschland. Was Jangen tijd in 't It. parlement ;
gest. 2/6 1882. Vele gedenkteekens.
(2) (Henotti), It. generaal, zoon van den
vorige, nam deal aan diens tochten, gest.
22/8 1903.
Carigiiano, It. kustrivier, 127 K.M. lang,
oudtijds Liris.
Carijp, dorp, gem. Tietjerksteradeel, Friesl.
Carmerwoide, dorp, gem. Ten Boer, Gron.,
650 inw.
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Cau

Carnaal of Carnalen, (Caridina) fam. der
Caskousje, een gaasachtig katoenen weefschaaldieren, groep der langstaarten, heeft 10 sel, gedrenkt in een oplossing van 99 % thopooten, komt in alle zeeen voor en wordt in rium en 1 % cerium.
Casmotor, zie Motoren.
Cassel, gem., N.-Brab., bij Grave, 610 inw.
Casselte, gem., Drente, bij Assen, 2556 inw.
Cassendi, (Petrus), eigenlijk Pierre Gassend, Fr. natuurkundige, phil. en godgeleerde 1592/1655 ; prof. to Parijs, vernieuwer
i van het Atomisme, hoewel hij niet geloofde
aan het eeuwig bestaan der Atomen en geloofde aan de onstervelijkheid der ziel. Hij
achtte zijn leer vereenigbaar met het ChrisGARNAAL.
tendom.
Castein, zijdal van het Midden-Salzachdal,
den Indischen Oceaan wel 12 cM. lang.
Carnaalpissebedden, (Bopyridae) een para- 45 K.M. lang, Noord'lijk van de Hohensiet der garnalen. en kreeften. Is een schaal- Tauern. Daarin eenige wereldvermaarde badplaatsen met warme minerale bronnen. 12/1
dier.
Carnizoen,
(Fr.) troepen in vesting of 1909 gaf de ,Compagnie des Alpes" machtiging tot het bouwen
'
van een spoorwegtunnei
stad, afdeeling.
Carnwerd, dorp, gem. Ezingen, Groningen, onder dit dal, wacht echter nadere goed.keuring.
500 inw.
Castero
, (Gri.) maag of buik betrefGaronne, rivier in Frankrijk, stroomt van
af de Pyreneeen, heet na opname van de fend.
Casthuis, zie Ziekenhuis.
Dordogne Gironde, mondt in den Atl. Oceaan,
Castkevers, een keverfamilie, behoorende
554 K.M. lang, 394 K.M. bevaarbaar. Zijrivieren : Ariege, Turn, Save. Zie Haute- tot de Kortschilden. Zij houden zich op in
mierennesten en leven gelijk met deze beesGaronne.
Carrelsweert, dorp, gem. Loppersum, ten. Zij worden door deze gevoed en geven
een soort zoetige stof daarvoor terug, die de
Gron., 300 inw.
Carshuizen, dorp, gem. Stedum, Gron., mieren gaarne eten.
Castraea-theorie, een door Haeckel opge450 inw _
Carston, havenstad, Eng. graafschap Lan- bouwde theorie der ontwikkelings-geschiedenis, waarbij alle veelcellige wezens een oercaster aan de Mersey, 17,288 inw.
Cartempe, zijrivier van de Creuse, 170 vorm hebben.
Castricisme, (Gri.) rnaagzuur.
K.M. lang.
Gas, is de luchtvormige toestand van alle Castrula, darmlarve ; de toestand van het
stof fern, zij nernen den vorm aan naar het ei, die voorkomt bij alle veelcellige wezens,
voorwerp waarin zij gesloten zijn en bezitten door Haeckel als den oervorm aangenomen.
Casverlichting, de verlichting door gas,
een onbegrensde neiging tot uitzetten. De
wetten der zwaartekracht zijn op de gassen meest door licht-, brand- of steenkoolgas,
eveneens van toepassing en alle gassen kun- doch ook acetyleengas enz. Zie vender Gasnen onder een zekeren druk en afkoeling tot gloelicht, Acetyleengas enz.
Caswater, het water voortgebracht bij
vloeistof verdicht worden. De dampkring, de
atmospheer bestaat geheel uit gassen. Ge- steenkoolgas-fabricatie en gebruikt bij de amwoonlijk verstaat men onder gas, dat wat moniak-fabricatie.
Gateshead, stad, Eng. graafschap Durham,
wij in huis bra iden, dat is echter steenkool
aan de Tyne, 109,887 inw. ; ijzer- en glasof brandgas.
Cascogne, voorheen een landschap in Z.-W. indust•ie.
Gauche, (Fr.) linker, links.
Frankr , 26,530 K.M 2 ., met ongev. 1 mill.
Gauchos, de Pampas bewoners der La Plata
inw. Deze zijn klein, krachtig gebouwd, en
hebben veel beweging en drukte. Vandaar staten, houden zich bezig met veeteelt ; goede
Gasconnade (Fr.) bluf, drukte. Sedert 1453 paardrijders, (ook wel) Ranchos.
Caudenzdorf, voorstad van en sedert 1890
aan Frankrijk.
bij Weenen.
Casconnade, (Fr.) Zie Gascogne.
Gault, onderafdeeline; der krijtformatie.
Casgloeilicht, manier van verlichting, waarCauss, (Karl Friedrich) beroemd Duitsch
bij de gasvlam als warmte dient om een voorwerp (kousje) te doen gloeien, hetwelk dan wiskundige, 1777/1855 ; prof. en directeur van
de sterrenwa cht te Gottingen. Is de
bet licht verspreidt.
Caskalk, een nevenprodukt der lichtgasbe- wetensch a ppelijko grondlegger der telereiding, gebruikt als meststof en bij lederbe- graphic.
reiding.
Cautang, Javaansch gewiclit, 6,1552 K.G.
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Gautier, (Theophile) Fr. dichter en kunst- stijnsche hoofdsteden, de laatste stad op den
criticus, 1811/72 ; schreef vele werken.
weg van Palestina naar Egypte, thans ongev.
35,000 (16,000 P) inw. Zeer oude stad, bekend
uit de geschiedenis van Simson en nit de
kruistochten. Verviel aan den stam Juda.
Gazelle, ondergeslacht der Antilopen. (Zie
ald.).
Cazelle-ri vier, (Barh-el-Ghasal)
rivier van den Witten Niji, in Durfoer.
Cazette, (Fr.) nieuwsblad, courant.
Cazon, (Fr.) grasperk.
Ce...., zie ook
werkwoorden zelf, b. Y
geaccepteerd bij accepteeren, gedeporteerd bij
deporteeren enz.
Cebergte, zie Bergen.
c.,
Cebweiler, stad Opper-Elzas, 13,254 inw. ;
GAUTI ER.
textiel-industrie en wijnbouw.
Gecko's, een hagedissenfam. met verschil(2)
(Judith) Fr. schrijfster, dochter van lende soorten, zijn voorzien met kleine napden vorige, geb. 1850.
jes of zuigertjes aan de pooten, waardoor zij
(3) (Emile Theodore Leon) F. aerator en
staatsman, geb. 1832 ; 1905 minister van openbare werken.
Cavernie, dorp in de Pyreneeen, 1444 M.
boven de zee gelegem vermaard oils. zijn
,choone Egging en prachtige watervallen.
Caviaal, (Gavialis) twee soorten krokodilbeeuharde buik- en
len met landen bek

GECKO
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tegen allerlei voorwerpen kunnen opklimmen
komen in de landen van de Middell. Zee voor
en dikwijls in de huizen.
Cedachten, zie denken.
Cedachten lezen, een nog onverklaarde en
dikwijls voor bedrog gehouden kunst om te

rugschilden. Komt in den Ganges voor en
wordt sours 10 M. lang, zeer roof- en vraatzeggen wat anderen weten of denken. Gezuchtig • is voor delndoes heilig.
Gay-Lussac, (Louis Joseph) Fr. scheikun- schiedt net behulp van een medium. B.v. men
vertoont het medium lets of zegt het jets, ter-

,
L.

GAY-LUSSAC.

wij1 de gedachtenlezer afwezig is. Daarna
treedt deze laatste binnen.en zegt na verloop
van langeren of korteren tijd, wat het medium
gezien en gehoord heeft. Dikwijls zeer nauwkeurig, b.v. zelfs het jaartal van een geldstuk.
Cede, een der grootste vulcan€n van Java,
in de Preanger Regentschappen.
Cedegen, noemt men een metaal in
ren toestand.
Gee! koper, zie Messing of Koper.
Geelong, havenstad, Australische bondsstaat Victoria, 23,440 inw.
Ceelvinkbaai, baai aan de N.-kust van Ned.

dige en natuurkundige, 1778/1850 prof. te Nieuw-Guinea, heeft vele eilanden.
Ceelzucht, niet te verwarren met bleekParijs.

Caza, (thans Ghaza) een der 5 oude Phili- zucht (zie ald.), de gele verkleuring van de
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hued, wordt veroorzaakt door de opname van
gal in het bloed, sours vergiftiging, galsteenen enz. ; behandeling : geregelde dieet, weinig
inspanning, geen of weinig vet, afvoermiddelen.
Geer, (Lodewijk de) Zweedsch staatsman nit
de 16e eeuw, minister van het Zweedsche hof
te 's-Gravenhage, alwaar hij 1644 een vloot
uitrustte en daarmede de Denen versloeg.
(2) (Pieter van) Ned. wis- en natuurkundige, geb. 1841 ; prof. te Leiden.
Ceertruide, (St.) gem. in Limburg, bij Gulpen, 874 inw.
Ceertruida, (St.) dochter van Pepijn van
Landen, abdis te Nivelles, gest. 664 ; gold als
de schutspatrones der •eizenden. Gedenkdag
17 Maart.
Ceertruidenberg, gem., N.-Brab., bij Oosterhout, 2276 1793/95 door de Fr. veroverd.
Ceersbergen, (Fr. Grammont) stad aan de
Dender, Bel g. prov. 0.-Vlaanderen, 12,550
jaw.
Ceertsema, (Johan Herman) Ned. staatsman, 1816/1908 ; was 1866 minister, 1894/1902
lid van de Eerste Kamer.
Ceervliet, gem., Z.-Holl., hij. Brielle, 1082
inw.
Gees, dorp, gem. Oosterhesselen, Drente,
600 inw.
Ceest, komt van Gaust, de gronden achter
de duinen landwaarts gelegen, een mengeling
van zand en klei of veen, minder vruchtbaar.
Ceest, nicest de kracht, de dampen van eel]
of ander zuur of vluchtige stof.
(2) voorstelling van iets dat niet stoffelijk
is, de tegenstelling van stof. Een kracht, die
zich vrij van de stof beweegt en bestaat. Tot
nogtoe is het bestaan nooit aangetoond en
kan ook niet aangetoond worden, daar wij
zelf stoffelijk ziju en dus geen indruk of begrip kunnen krijgen van iets dat niet stoffelijk is, dus voor ons begrip eigenlijk niets is.
Reeds zeer vroeg dacht de mensal reeds over
geesten, die ve•sebillende verschijnselen,
kraehteii of dingen beheerschten ; later kreeg
het bet bovengenoemd begrip, waaruit bet
dualisnie ontstond en hegon men te gelooven,
dat in den menseh een geest liuist, die na den
dood vrij wordt en ten hemel of ter belle
vaart, of, volgens Theosophen, Brahmanen,
Boeddhisten enz., nog op de aarde verblijft.
Do materialisten verwerpen dit en noemen
alles stof, de spiritualisten noemen alles
geest. Gewoonlijk verstaat men ook onder
geest, de krachten en uitingen van het levels,
van de stoffen in het lichaam aanwezig.
Geeste, rechter zijrivier van. de Wezer, 38
K.M. lang, bevaarbaar.
Ceestemunde, havenstad aan de Geeste
de Wczer, Pruisisch regeeringsdistr. Stade,
20,116 inw.

Ceesteren, dorp, gem. Borkulo, Geld.
(2) dorp, gem. Tubbergen, Overijsel.
Ceestesziekte, geesteskrankheid, de ziekte
van den geest, als de citing van het levee, is
dus een ziekte der hersenen, kan veroorzaakt
worden door duizenden oorzaken en uit zich
eveneens op allerlei wijzen ; gnat meestal gepaard met groote liehaamsgebreken of ongesteldheden.
Ceestiand of Ceestgronden, zie geest.
Ceestrijke dranken, dranken waarin alkohol, die den geest, de werkzaamheden van het
lichaam verhoogen. Zie sterke dranken.
Geffen, gem., N.-Drab., bij Oss, 1509 inw.
Gefle, havenstad, Zweedsche pro-v. Geflenborg, 30,146 inw. ; industrie, sclieepvaart, visscherij.
Cefleborg, (Lan) Zweedsche prov. aan de
Botnische Golf, 19,816 K.M. 2 , 238,048 inw.
Hoofdstad Gefle.
Cehoor, (Auiditas) het zintuig waardoor wij
klanken in ons kunnen opnemen en daardoor
klanken, gernisch kunnen constateeren.
Geiger, (Abraham) Tsrnelitisch godgeleerde,
1810/74.
Ceijerstam, (Gustav af) Zweedsch schrijver
en dichter, gob. 1838; sehreef romans, novellen, gediehten en schetsen (ook eenige Holl.).
Cein, rivier in [trecht en N.-Holl., verbindt do -Vecht met den Amstel.
Ceiregat, (Pieter) Vlaamsch sehrikver, 1828/
1902; sefireef volksromans.

; 1: I N I: 1:

Geiser, naam a,u versehillende in N.-Amerika, Li sland ell Nionw-Zeelan(l voorkomende
warme spring -61.0)i a en
Geisha, in Japan en Korea, optredende zangeres
dan ,,eres in eon theehuis.
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Ceit, (Capra) geslacht der holhoornige herkauwers, komt thans over de geheele wereld
voor ; leeft in 't wild in troepen en meest in
bergachtige streken ; is een goed klimmer en

0E1 T .

springer en weed zich met de sappige plantendeelen. Tot hen behouivil : Bezoar- of Wilde
geit, schroef- en steenbok. De tamme geiten
hebben weer verschillende soorten en zijn dikwijls in arme streken de koeien der armen. Zij
voorzien het gezin dan van melk.
Ceitenmerker, (Caprimulgus) geslacht van
nachtzwaluwen, zoo grout ongeveer als een
duff, komt gelled_ Europa voor. Dankt zijn

GEITENNIELKER.

naam aan het oude geloof, dat hij 's nachts
de geiten en schapen de melk of zuigt.
Celasius I, pans, 492/96 ; 11, paus, 1118/19,
moest voor zijn tegenpaus Hendrik V vluchten ; stierf iii cell klooster te Cluguy.
Gelatine, de weeke, trillende, stollende
massa, die ontstaat door afkoking van dierlijke en plantaardige stoffen. Wkrdt gebruikt
als voedingsstof en lijrn. Is bloeUstelpend.
Celcich, (Eugen) Oostenrijksch zeevaartkundige, gel). 1854.
Geld, het tusschenmiddel van den handel,
de van duur metaal gemaakte munten tot
ruilmiddel van koop ,,varen en makkelijker
kapitaalvorming.
Gelderland, Ned. prov., aan de Zuiderzee,
tusschen Overijsel, Pruisen, N.-Brab., Z.Hell. en Utrecht, 5082 K.M 2 ., 639,431 inw.
De gedeelten aan de rivieren zijn vruchtbaar,
vooral tusschen Maas en Rijn, de Betuwe genaarad, overigens eest-, heide- en zandgrond.
Rivieren : Rijn, Waal, IJsel, Maas, Linge,

Berkel, Schipbeek, Oude IJsel, Grift enz.
Hoofdzakelijk land- en boschbouw, steenbak-

Cern

Arnhem. Verdere plaatsen Hattem, Harderwijk, Elburg, Apeldoorn (met Het Loo), Zutphen, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. G. is een der
schoonste prov. van Ned. Het is een deel van
het oude hertogdom Geldern, en werd oorspronkelijk bewoond door de Batavieren.
Later door de Saksen, Franken en door Karel
den Groote onderworpen, terwijl het in de 10e
eeuw een hertogdom werd ; 1543 kwam het
grootste ged. aan Holl., het overige aan Pruisen, dat thans nog Geldern heet ; 1579 sloot
het zich bij de Fnie van Utrecht aan.
Celdermalsen, gem. in Geld., bij Tiel, 3524
inw.
Celdmarkt,
noemt men in 't algem. de
handel in geld-aanbiedingen en geld-aanvraging. Het geld tegen een zekeren koers, rente
uitleenen of ter leen nemen.
Celdrop, gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
2736 inw.
Celedene dieren, (Arthropoda) afdeeling
der dieren die ongewerveld zijn, de ongewervelde dieren. Daartoe rekent men alle dieren,
wier lichaam bestaat hit een reeks ringvormige, achter elkander liggende geledingen ell
eenige van deze geledingen weer een lichaamsdeel vormen (als kop, achterlijf, horst) en
weer voorzien zijn met aanhangsels, als pooten, sprieten enz. Tot deze behoove"' de insecten, wormer', duizepdpooten enz.
Celeen, gem. in Limburg, bij Sittard, 2856
inw.
Cele koorts, (febris flora) een snel en meest
met den dood verloopende ziekte der tropische landen, geheeten naar de gele kleur die
de lijder spoedig krijgt ; de muggen schijnen
ook hies weer de overbrengsters der besmetting te zijn.
Gellert, (Christian Fiirchtegott) Duitsch
dichter en moraal phil., 1715/69.
Celon, sedert 491 voor Chr. tiran van Gela
en Syracuse, bracht de rijken, die gevlucht
waren, weder terug ; gest. 477 v. Chr.
Gelsenkirchen, stad, Pruisisch regeerings•
distr. Arnsberg, 36,935 inw. ; ijzerindustrie,
kolenmijnen.
Celuid, de trilling van veerkrachtige lichamen, die op de lucht overgaat en als
golven tot ons doordringt, door het oor
op de gehoorzenuwen. De hoorbare trillingen der lucht liggen tusschen 16.000
tot 40.000 per seconde en naar mate deze
hooger zijn is het geluid sterker. Zonder lucht wordt geen geluid voortgeplant. Dc
leer van het geluid heet acoustiek of phoniek.
Gemara, deel van den Talmoed.
Cematigde zones, de beide aardgordels ter

weerszijden van den evenaar, tusschen keerkring en poolcirkels op het N.-lijke en Z.'lijke

kerijen en textiel-industrie. Prod. : graange- halfrond. Onderscheiden zich door gematigde,
wassen, tabak, vlas en vruchten. Hoofdst. doch veranderlijke temperatuur.
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Cember, (Zingiber) een plantengeslacht met
3-hokkige vruchtbeginselen, komt in de
keerkringlanden van Azie voor, echter niet
meer wild, doch wordt thans uitsluitend gekweekt. De wortelstokken, welke bij ons bekend zijn als de gember, worden afgenomen

GEMBER.

\-66r de stengels wegsterven. Deze worden
dan in water gelegd, voorzichtig afgeschaafd
en gedroogd en worden gedroogd en geconfijt
in den handel gebracht ; werkt spijsverterend.
Cemeene best, het algemeen belang, algemeen nut. Staat met republikeinschen regeeringsvorm.
Cemeenschap, bezittingen, voordeelen of
anderszins met anderen bezitten of gelijk hebben ; (ook) alien tezamen, b. v. een vereeniging, gemeente, la ad enz. ; de leden, bewoners enz. met dezelfde belangen en bezittingen of rechten en plichten.
(In het huwelijk). Bestaat dadelijk na
het huwelijk, als niet voor dien voorwaarden zijn gemaakt. De vruchten, inkomsten, rente, vruchtgebruik en ook de
verliezen, liadeelen, schaden enz. komen
dadelijk na het huwelijk voor beide echtgenooten. Die gemeenschap kan alleen op rechterlijk bevel gescheiden worden. De man is
aangewezen als de beheerder der goederen.
Cemcente of commune, is in de oudheid
ontstaan uit een vereeniging van gezinnen,
die bij elkander woonden en zich sterker voelden door gezamenlijk (gemeen, algemeen) verschillende zaken te regelen en eikander te
steunen bij strijd, jacht, het bouwen van huizan en later bij het verdeelen van het land en,
zooals het in vele landstreken nog gaat, het
gezamenlijk bebouwen van het land en het
binnenhalen van den oogst. In 't begin werden de oudsten beschouwd als de wijsten, de
gezaghebbenden. Dit veranderde echter langzaam, er kwamen bezitters, landeigenaars ell
niet-bezitters, en deze laatsten moesten bandelen en arbeiden op gezag der eersten en
dezen werden, jong of end, de gezaghebbenden,
die zich later heeren, edelen enz. noemden.
Deze vereenigden zich weer, sores gedwongen,
soms vrijwillig, tot staten. Langzamerhand
begonnen echter de bewoners zich te ontwikkelen en na vele jaren van strijd en martelingen verkregen zij weer het recht mede te
spreken in de allengs samengestelder wordende regelingen van een gedeelte van het landschap waarin zij woonden. De grenzen, die
vele malen gewijzigd o-aren, werden vastge-

Gen
steld en thans hebben wij de gemeente als
kleinste administratieve gebiedseenheid van
een prov., als deel van een rijk of staat. Elke
gemeente heeft zijn bestuur (gemeenteraad),
gekozen door de gemeente, dat is de bevolking (thans nog ten deele), die het recht bezit
besluiten te nemen en te, doen uitvoeren, zoover deze niet meerdere gemeenten of het rijk
of de prov. aangaan. Het aantal leden van
den gemeenteraad is tot 3000 inw. 7, tot 6000
inw. 11, tot 10.000 inw. 13, en verder voor
elke 5000 inw. meer 2 tot en met 50.000 inw.
en verder voor elke 10.000 inw. meer 2 tot en
met 80.000 inw., tot 100.000 inw. 37, tot
200.000 inw. 39 en daarboven 45 leden. Dus
hoogstens 45 leden, met burgemeester als
voorzitter, doch Been stem hebbend, slechts
adviseerend lid, tenzij deze ook als lid gekozen is. Burgemeester wordt benoemd door de
Koningin en tenzij de gestaan door de wethouders als uitvoerende macht en hoofd der politie. De leden worden door de stemgerechtigden voor 6 jaar gekozen.
Cemeenteraad, zie gemeente.
Cemert, gem., N.-Brab., bij Helmond, 4526
w.
Comma Frisius, (Jernme) uitstekend Ned.
wis- en sterrenkundige, 1508/56 ; prof. te Leuven, deed verschillende ontdekkingen en nitvindingen, schreef verschillende werden.
Cemonde, dorp, gem. Bokstel, N.-Brab.

Cems, (Capella) c,il widergeslacht der Antilopen, slank maar krachtig doch schuw dies,
bewoont het gebergte in Europa en Azie,
voedt zich met bergplanten.
Cdnaril, (Pieter Maria Nicolaa s Jan)
Vlaanasch literato•, geb 1830.
Gendarmen, (Fr.) rijkspolitic, een op miiitaire wijze georganiseerde politiedienst.
Cendringen, gem. in Geld., bij Terborg,
7980 inw.
Cane, (Fr.) dwang, belemmering ; sans g.,
ongedwongen, ongegeneerd, schaamteloos.
stamboomCenealogie, (Gri.)
n de, a f stanni-np:sleer.
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Ceniaal, (Fr.) scheppend, vindingrijk, vernuftig.
Genie, (Fr.) natuurlijke aanleg, aangeboren
schranderheid, vindingrijkheid, vernuft.
(2) afdeeling der troepen, belast met de uitvoering van militaire werken ; krijgsbouwkundigen.
Cenitalien, (Lat.) geslachtsorganen.
Cenitief, tweede naamval.
Genius, beschermgeest, schutsengel ; de
geest, die ons de voortbrengende kracht
schenkt.
Gennep, gem. in Limburg, bij Boxmeer,
2544 inw.
Cenoveva, schutspatrones van Parij s, 429/
512 ; gedenkdag 3 Jan.
(2) G. van Brabant, gemalin van den
Pfaltsgraaf Siegfriea, uit de 8e eeuw ; haar
leven is sprookjesachtig in verschillende boeken.
Cenestet, (Petrus Augustus de) beroemd ken behandeld.
Genre, (Fr.) soort, manier, trant, sti.j1; G.
Ned. dichter, geb. 21/11 1829. Was 1852/59
pred. te Delft ; gest. 2/7 1861. Zijn gedichten schilderijen, schilderijen met tafreelen uit het
worden nog heden veel en gaarne gelezen. Hij dagelijksch leven.
liens, (Lat., meervoud Gentes) geslacht, bij
de Rom. een familiegroep met denzelfden
hoof dnaam.
Cent, (Fr. Gand) hoofdst. der Belg. prov.
O.-Vlaanderen, aan de Lijs en de Schelde,
202,100 inw. ; oude stad met vele oude gebouwen en andere bezienswaardigheden. In de
15e en 16e eeuw een der belangrijkste handelssteden van Europa. Doch na de afscheiding van Belgie en Ned. sterk achteruit gegaan. Textiel-industrie, ijzergieterijen. 411
door de Vendalen ingenomen en sedert de 14e
eeuw middelpunt van oorlogen en bloedige beP. A. DE GENESTET.
roeringen. 1814 vrede tusschen Eng. en N.schroomde niet dwaasheden en vooroordeelen Amerika.
terecht te wijzen en deed dit met natuurlijk(2) gem. in Geld., bij Elst, 2942 inw.
heid en gezonden humor.
Centiana, Gentiaan, een plantenfam., waarCenetkat, (Viverra Genetta) roofdier der
fam. der Civetkatten, in Spanje en Z.-Frankr.
Geneve, (Duitsch Genf) kanton, Z.W.'lijk
Zwitsl., 227 K.M. 2 , 135,696 inw., meest Katholieken, Fransch sprekend ; het land is
heuvelachtig en doorsneden door de Colognyketen ; uurwerk-fabricatie en handel. 1535
republiek, 1798 Fr., sedert 1815 tot het bondgenootschap van Zwitsl. Grondwet van 1847.
(2) Hoofdst. van het kanton met dien naam,
aan beide oevers van de Rhone en aan het
Meer van G., 107,484 inw., meest Calvinisten.
Zeer prachtig gelegen, met schoone hotels en.
paleizen. Middelpunt van het toeristen-verkeer. Uurwerk-industrie. 1535, middelpunt
der Calvinistische beweging, het „ProtestantGENTIANd.
sche Rome". 10/9 1898, keizerin Elizabeth
van over de 100 soorten. Velen zijn sierplanvan Oostenrijk vermoord.
(3) (Meer van). Het grootste Zwitsersche ten, anderen geneeskrachtig.
Centes, zie gees.
meer, 573 K.M. 2 , 378 M. boven de zee geleGentile, (It.) bevallig, lieflijk, hoffelijk.
gen, door de Rhone doorstroomd. OpmerkeGentleman, (Eng.) heer, man van opvoelijke diepblauwe waterkleur en eb- en vloedding of stand, fatsoenlijk man, man van eer.
achtige afwisseling van den waterstand.
Cenemuiden, gem. in Overijsel, bij Kampen, 2997 inw.
Ceneraal, (Fr.) algemeen, hoogste officiersrang.
Generale staf, keurkorps van officieren,
organiseert het leger en werkt in tijd van
oorlog het veldplan uit.
Generatie, teling, voortplanting ; het bestaande geslacht, tijdgenooten..
Generator, (Lat.) voortbrenger, vader.
Cenereeren, voortplanten, telen, voortbrengen.
Genesis, (wording, schepping) de 5 eerste
boeken van Mozes, behandelend het ontstaan
der wereld, de eerste menschen en eindigend
met den dood van Jozef. Zij worden aan
Mozes toegeschreven, doch zijn een aaneenschakeling van geschiedkundige gedenkstuk-

Encyclopaedie 22

Gen

338

GOO

Gentlemanlike, (Eng.) als, gelijk aan, een
gentleman.
Cenua, prov. van It. in het landschap Liguria, 4194 K.M2 , 934,627 inw. ; bergachtig, met
zacht klimaat ; industrie, zijde-, vee-, bijenteelt en bergbouw.
2) Hoofdst. van de prov. met dien naam,
'234,716 inw. ;• amphitheatersgewijs gebouwd
, om de stijle helling der Ligurische Apennijnen.
Vele paleizen en schoone gebouwen ; industrie,
handel, uitvoer van verschillende artikelen ;
zijden en katoenen stoffen, °lion, drogerijen,
tabak, hennep, vlas, zijde, hout, granen, vee
enz. ; verder scheepvaart. G. was voorheen
hoofdst. van Liguria en kwam 220 v. Chr.
onder de Rom. In de 10e eeuw vormde het met
het omliggend gebied een bloeiende tepubliek,
door eenige gelukkige oorlogen met Pisa en
'Venetia steeds sterker wordend. Sardinia en
Corsica werden veroverd en Naar vloot nam
deel aan de kruistochten en in vele plaatsen
werden kolonien of handelsfaetorijen gestieht.
Doch het land word verteerd door innerlijke
twisten, de bloedige worsteling der Ghibellijnen en Guelfen ontstoild. Daarna strijd om
de macht en erfelijkheid der regeering, verarming ; 1746 door Oostenrijk bezet, 1797
vormde het de zoogenaamde Ligurische republiek. 1805 bij Frankrijk ingelijfd. Later als
hertogdom bij den staat Sardinia gevoegd.
Sedert de 2e helft der 19e eeuw is G. een
blneiende handelsstad.
Cenus, (Lat.) geslacht, soort.
Ceogenie, (Gri.) leer der aardverming.
Ceognostiek, Ceognosle, (Gri.) leer der
samenstelling en lagen der aardkorst.
Ceographie, aardhesclirij ging, aardkunde,
aardrijkskunde. De geschiedenis van de G.
kan men in vier tijdperken verdeelen. (1) de
mythische, van de oudste tijden tot Herodotus. (2) de historische, tot op Eratosthenes
(276 v. Chr.). (3) de systematische tot op Ptolemaeus (140 na Chr ) (4) da wiskunstige. Bij
de Israelieten was de aarde een door de zee
omspoelde schijf en Jeruzalem lag in 't midden. Bij de Gri. lag Hellas in 't midden. Pythagoras was de eerste, die het denkbeeld van
een aardbol vormde .Strabo (66 v. en 24 n.
Chr.) was de eerste, die de nu nog bestaande
eerste werken schreef (17 boeken). Zie verder
Aardrijkskunde.
Ceologie, (Gri ) aardkunde, leer der vor-

afkoeling van gloeiende massa's, door versteening of door aanslibbing. De verschillende
lagen en de daarin voorkomende versteeningen
of voorwerpen bieden een zekeren tijdwijzer.
Deze is verdeeld in een aantal groepen of
perioden en elks periode heeft zijn geschiedenis, planten en dieren. Deze zijn in 't kort als
by Sgt : IV. Kaenozoische periode (periode van
het nieuwste leven : Quartaire formatie en
Tertiaire formatie). III. Mesozoische periode
(periode der middelgeschiedenis van het dierlijk leven : Krijtformatie, Juraformatie en.
Triasformatie). II. Palaeozoische periode (periode van het oudste leven : Permsche formatie, Steenkoolfortnatie, Devonische formatie,
Silurische formatie en Cambrische formatie).
I. Archaeische periode (Huronische formatie,
Laurentiaansche formatie). Elk dozer vakken
is weer verdeeld in onderdeelen, welke op bun
beurt weer een vak der G. vormen. Er zijn
echter nog andere groepenverdeelingen, o. a.
een van 10 vakken. Bovengenoemde wordt
echter het meest gebruikt. De laatste periode
of no. I heet ook wel Azoische- en Eozolperiode. Zie verder de formatien elk afzonderlij k .
Ceometrie, (Gri.) aardmeting, deel van de
wiskunde, dat zich bezighoudt met de uitgebreidheden.
Ceophagie, (Gri.) het eten van aarde.
Ceophysiek of Ceophysica, de leer der physische verschijnselen, in 't binnenste der
aarde.
George I, koning van Griekenland of der
Hellenen, geb. 1805, zoon van Christiaan IX
van Denemarken, werd 1863 tot koning gekozen, 1867 gehuwd met de Russ. grootvorstin

ming der aarde, de samenstelling, den bouw en
de ontwikkelingsgeschiedenis der aarde. De
G. is verdeeld in verschillende vakken, die
zich bezighouden met een deel van het onderzoek. Zoo heeft men gevonden, dat de aardkorst is opgeboowd uit verschillende stoffen,
gewoonlijk delfstof-aggregaten geheeten. De
stoffen of gesteenten liggen regelmatig op
lagen of zijn door andere krachten door elkander geworpen. Deze lagen zijn ontstaan door

Olga. Zijn zoon en opvolger G. geb. 1869. (2)
I, koning van Gr. Britannia en Ierland, 1714/
27, geb. 1660. (3) II, G. August, koning van
Gr. Britannia en Ierland, 1727/60, geb. 1683,
keurvorst van Hannover, verbondene van Frederik den Groote in den 7-jarigen oorlog. (4)
III, Wilhelm Frederik, koning van Gr. Britannia en Ierland, 1760/1820, 1814 koning van
Hannover, geb. 1738, veroverde Canada, doch
verloor de oude Amerikaansche kolonien, 'teed

GEORGE I VAN GRIEKENLAND.
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aan krankzinnigheid. (5) IV, koning van Gr.
Britannia en Ierland en Hannover, 1820/30,
geb. 1762, was geminacht. (6) V, de laatste
koning van Hannover, 1851/66, geb. 1779,
hief de lijfeigenschap op. Nam deel aan den
oorlog van Oostenrijk tegen Pruisen, waardoor hij zijn land verloor, gest. 1878 to Parijs.
(7) G., prins van Wales, geb. 1865, Eng.
troonopvolger, gehuwd 1893 met Maria, vorstin van Leck. (8) G. (Friedr. Wilhelm Ernst)
prins van Pruisen, 1826/1902, dramaticus en
schrijver, pseud. G. Konrad. (9) G. Alexandrowitsj, grootvorst troonopvolger van Rusland, 1871/99. (10) koning van Saksen, 1902/
1904, geb. 1832, volgde zijn broeder Albert
op, maakte den oorlog van 1860 en '70/71
mede. (11) G., kroonprins van Saksen, zoon
van koning Frederik Aug., geb. 1893. (12)
G. II, hertog van Saksen-Meiningen en Hildburgshausen, geb. 1826, kwam '66 aan de regeering. Bekend kunstvriend, gehuwd met de
tot Freifrau verheven tooneelspeelster Ellen
Franz. (13) G., vorst van Schaumburg-Lippe
sedert 1893, gob. 1846. (14) G. Victor, vorst
van Waldeck en Pyrmont, 1845/93, geb. 1831,
eerst onder voogdij en sedert 1852 zelfstandig ; zijn dochter (zie Emma). Gehuwd met
Helene van Nassau. (15) G., kroonprins van
Servie, zoon van koning Peter I, geb. 9/11
1887, deed 20/3 1909 afstand. (16) de heilige,
schutspatroon der Ridders en van Eng., zou
303 als martelaar in den strijd tegen een
draak (Satan) gevallen zijn.
Georgekanaal,
(St.) zeestraat tusschen
Wales en Ierland, verbindt de Iersche zee met
den Atl. Oceaan.
Georges, (Alexander), Fr. componist, geb.
1850.
Georgetown, haven en hoofdst. van Eng.
Guyana, Z.-Amerika, 53,176 inw.
(2) stad in Columbia, N.-Amerika, thans
bij Washington ingelijfd.
(3) havenstad en hoofdstad van het Eng.
eiland Poelo-Pinang, Achter-India ,27,000 inw.
Georgia of Georgie, een der bondsstaten

Gar

kasie, gouvernement Kutais en Tiflis, was
voorheen een zelfstandig rijk, 61,146
1,231,491 inw. ; kwam onder Byzantijnsche,
later onder Arabische regeering, 1799 Russ.,
de hoofdst. was Tiflis, de bevolking Georgiers
vormen nog een . olk op zichzelf.
Ceorgijewsk, stad, Russ. gouvernement
Kaukasie, 11,532 inw. Terekgebied.
Ceorgsorde, Beier sche ridderorde, 1729
gesticht, heeft 5 klassen, hoogadellijke orde,
de koning is grootmeester. (2) Russische
orde voor militairen , door den heiligen George

GEOROSO RDE VAN RUSLAN D.

GEORGSORDE VAN BEIERER.

1769 gesticht, 4 klassen met pensioen. (3)
orde van Hannover, 1839 gesticht, 1 klasse.
Cepiden, een O.-Germaansche volksstam,
verwant aan de Gothen, zette zich 3e eeuw
in Pannonia neer. In de 5e eeuw stichtten zij
eenige rijken in Dacia, werden door de Hunnen onderworpen en geheel opgenomen.
Gera, rechter-zijrivier van de Unstrut, 75
K.M. lang ; daaraan de hoofdst., met diem
naam, van het vorstendom Reuss (jongste
Linie), 46,142 inw. ; residentie, industrie.
Ceraamte, de harde vaste deelen van een

WAPEN VAN GEORGIA.

van N.-Amerika, 754,030 K.M2 ., 2,216,331
inw. ; N'lijk deel bergachtig, ongezond klimaat ; prod. : katoen, ijzer, mangaan, warmer, goud enz. Hoofdst. Atlanta. SpoorwegGERA AMTE.
lijnen 8200 K.M. 1733 door de Eng. gekolomenschelijk of dierlijk lichaam.
niseerd, 1888 als staat opgenomen.
Georgie, Russisch landschap in TranskauGaranium, ooievaarsbek, bekende sierplant.
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Gerant, (Fr.) verantwoordelijk persoon, Germany, (Eng.) Duitschland. Made in
zaakvoerder, eerste redacteur.
G. = gemaakt in Duitschland.
Girard, (Etienne Maurice, graaf), Fr.
Germinal, (bloeimaand) in de eerste Fr.
xnaarschalk, 1773/1852.
republiek, le Lentemaand, 21 Maart tot 19
Gerdes, (Eduard) Ned. schrijver, geb. 1812. April.
Gereformeerden, zij, die den hervormden
Ceroistein, plaats, Pruisisch regeeringsgodsdienst aanhangen, dat is de leer van distr. Trier, 1308 inw. ; middelpunt der EifelLuther, Calvijn, Swenli, enz. Niet Katholiek. luchtkuuroorden, veel touristenbezoek.
Gerhard Sr., (H.), een der eerste Ned.
Gerona, prov. van Spanje, N.-O'lijk deel
propagandisten voor het socialisme, 1829/86; van Catalonia 5865 K.M2 ., 299,287 inw. ;
trad 1869 tot de Internationale toe.
bergachtig, wijn, ooft en granen. Hoofdst.
(2) (Andrien Henri), Ned. Sociaal-Democra- met dien naam, 16,081 inw. ; industrie.
Geronten, (Gri oudsten), bij de Spartanen
tisch redenaar, behoort tot de linkerzijde
der partij, geb. 1858.
den raad der ouden. (Gerusia) staatsraad.
Cerusia, raad der Geronten (zie ald).
Gerhardt, (Paulus) Duitsch liederdichter,
1607/76. Naast Luther de grootste kerktiers, linker-zijrivier der Garonne, 168
K.M. lang.
dichter.
Gerlach, dorp, gem. Houtum, Limburg,
(2) dep. aan de rivier G., Z.-W. Fr., 6290
K.M2 ., 231,088 inw. ; hoofdst. Auch ; tarwe,
300 inw.
Cermanon, Keltisch woord, beteekent on- haver, wijn, brandewijnstokerijen.
Cersloot, dorp, gem. Engwirden, Friesl.
gev. naburen. Bij de Kelten en Rom. naam
Cerst, (Hordeum), plantengeslacht der
voor de volkeren, die tusschen den Rijn en
Weichsel en Donau en Noord- en Oostzee
woonden. Wij kennen thans drie hoofdstammen van de G. (1) De Skandinaviers of N.Germanen (Zweden, Noren, Denen en IJslanders). (2) De met de Kelten, Britten of
deo, Kymren, Schotten en Ieren vermengde
Eng. en de (3) geromaniseerde Kelten en
Duitschers, waronder de Ned. en de daarin
versmolten Friezen. De G. kwamen het eerst
in 113 v. Chr. met de Rom. in aanraking en
van dien tijd of dateert hun geschiedenis.
Talrijke oorlogen werden gevoerd, waarin de
G. dikwijls werden verslagen, doch nooit geheel onderworpen, totdat 360 de G. het Rom.
rijk aan vele zij den binnenvielen en zich vrij
maakten. Het eerst werd door Chlodwich
het Frankische rijk gesticht, waaruit Fr.,
Duitschland an It. zijn voortgekomen, terwijl ook Gallie ; Spanje en Britannia zich
vormden.

Germania, Germania, bij de Rom. het land
der Germanen, gepersonificeerd als een
groote vrouw in wapenrusting. Dikwijls naam
voor Duitschland.
Cermanicus, (Caesar), zoon van Nero Claudius Drusus, 15 voor tot 12 na Chr. Consul,
deed verschillende gelukkige tochten tegen
eenige Germaansche volksstammen in 14/16,
gest. 19 to Antiochia, beroemd redenaar.
Cermaniseeren, verduitschen.
Cermanisme, het Duitsche, wat Duitschland eigen is, de verduitsching, inzonderheid
het overnemen van Duitsche manieren en
Pruisische discipline, tucht en het politiestaatachtige.
Germanium, een metaal, bestanddeel van
het bij Freiberg gevonden argyrodiet, door
Winkler 1886 ondekt ; soortelijk gew. 5,469.
Cermanomanie, voorliefde voor alles wat
Duitsch is

GERST.

fam. der Gramineeen, worden verbouwd. De
zaden dienen tot bereiding van bier, brood,
suiker, stroop en koffiesurrogaat.
Gervinus, (Georg Gottfried) Duitsch geschiedschrijver, 1805/71 ; prof. to Gottingen.
Richtte de „Deutsche Zeitung" op.
Gerwen, dorp, gem. Nunen, N.-Brab.,
700 inw.
Geschut, naam voor de groote schietwerktuigen, waarmede kogels, bommen en verschillende soorten granaten, door middel van
ontplofbare stoff en, worden weggeworpen.
Zie Kanon. (6).
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GESCHUT.

GESCHUT UIT DE

GESCHUT U1T DE

xve

xvie

EEUW.

EEUW.
GESCHUT UIT DE

xviie

EEUW.

LAATSTE MODELLEN GESCHUT.

Ceslachtsorganen, de gezamelijke organen
van levende wezens, die dienen tot de voortplanting der soort.
Ceslachtsrijpheid, (Puberteit), (Zie ald).
Ceslachtsziekten, noemt men gewoonlijk
die ziekten der genitalien, die door den bijslaap van den een op den ander overgaan,
dus zeer besmettelijk zijn. De ergste zijn :
Druiper (Gonorrhoe), Sjanker en Syphilis ;
doktershulp beslist noodig.
Cestel, gem., N.-Brab., bij Eindhoven, 3925
inw.
Cesticuleeren, (Lat.) met gebaren kracht
bijzetten ; gesticuleerd, met veel gebaren,
beweging.
Cetijden, de regelmatige stijging en dating
van den zeespiegel ; vindt gewoonlijk 2 keer per
etmaal plaats, de hooge waterstand heet
vloed en de lage eb. (Zie Eb).

Cetouw, weeftoestel, machine.
Cetuigen, de personen die bij een rechts-

zaak onder eede getuigenis, verklaring
moeten of willen afleggen. Men heeft Get.
a charge, die tegen den beklaagde getuigen
en G. a &charge, die voor den beklaagde
getuigen.
Ceul, rechter-zijrivier van de Maas, stroomt
door Valkenberg in Limburg.
Ceule, gem., Limburg, bij Sittard, 1130
inw
Ceuzen, (van het Fr. woord gueux, bedelaars), scheldnaam voor de gereformeerde
edelen, en door hen als eerenaam aangenomen, die het smeekschrift aan Margaretha
van Parma overhandigden (1566). Later alle
opstandelingen tegen Spanje en vooral de
gereformeerden, waarvan zich de Water G.
het meest bekend gemaakt hebben en den

Gov
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schrik der Spanjaarden werden.
Cevaert, (Francois August), Belg. musicus,
geb. 1828.
Cevelsberg, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Arnsberg aan de Ennepe, 13,499 inw.
Cevleugeld woord, een uitdrukking, gezegde, die een toestand, die algemeen bekend
is, kernachtig uitdrukt en daarom spoedig
emeen is.
alg
Cevoel, de gewaarwordingen van lichaam
en ziel door verschil van warmte, hardheid,
druk enz. op het lichaam of lichaamsdeel.
Ook noemt men wel gevoel, den indruk of
gewaarwordingen door het zien of hooren van
zekere aangrijpende, op de zenuwen werkende dingen of gebeurtenissen, ook wel de
stemming, de licht ontvankelijkheid voor indrukken.
Cewaarwordingen, alle wetenschappen, indrukken of kennis, die tot ons verstand,
bewustzijn of hersenen doordringen, dus alles
wat wij op een of andere manier (meest
door een of meer zintuigen) weten en kunnen constateeren.
Cewervelde dieren, (Vertebrata), alle dieren
wier zenuwstelsel omsloten zijn door een
beenderstelsel. Het zijn de hoogst bewerktuigde wezens.
Cewicht, is de kracht, die de aarde uitoefent op elk lichaam, dus eigenlijk de
aantrekkingskracht. Gewoonlijk versta at
men onder gewicht de zwaarte van het eene
lichaam op de weegschaal, tegenover een
ander. Voor gewichteenheid* heeft men vele
voorwerpen, doch de meest gebruikte is de
gram dat is de zwaarte van 1 cM. 3 water
van 4' 0 C.

Ceysteren, dorp, gem. Wansum, Limburg,
250 inwoners.
Ceyter, (Julius de) Vlaamsch dichter en
schrijver, 1830/1905.
Cezant, ieder die belast is met een zen ing
of gezantschap. Meest de vertegenwoordiger van een vreemd land aan het Hof of in
het land of in de stad van een ander land..

Cezelle, (Guido\ ---loemd „De grootste

Roeselare, later kloosterbestuurder to Kortrijk en Brugge. Na als dichter to zijn opgetreden, bleef hij 20 jaar zwijgen, om daarna
wader op te treden en zich in zijn geheele
kracht te ontwikkelen. Van hem o. a.
„Vlaamsche dichtoefeningen", „Kerkhofbloemen", „Rijmsnoer".
(Societeitseilanden),
Cezelschapsellanden,
Fr. eilandengroep in den Gr. Oceaan, door
eeld.
een zeestraat in twee groepen ged
W'lijk deel 71 KM. 2, 4850 KM. 2, O'lijke
groep 1179 K.M2 ., 11,520 inw. ; 1606 ontdekt.
IJzer, bazalt, zwavel, zout. Hoofdst. Papeete.
Cezicht, het vermogen om licht met zijn
schakeeringen waar to nemen, door middel
van het oog ; (ook wel) het voorgedeelte van
het hoofd.
Cezwel, uitwas, een niet door normalen
groei ontstane dikte of verdikking, van
in- of uitwendig lichaamsdeel.
Chagra, zijrivier van den Ganges, 990 K.M.
lang.
Charbie, kust-prov. van Egypte, Nijldelta, 6062 K.M 2 ., 1,297,656 inw. Hoofdstad
Tanta.
Chasa, (Arab.) de heilige oorlog.
Chasal, zie Gazelle-rivier.
Chazi, (Arab.) eeretitel voor de strijders
tegen de ongeloovigen, voor de Turksche
veldheeren.
Chazipoer of Chasipoer, stad aan den

Ganges, Eng.-Indische N.-W'lijke prov.,

44,970 inwoners.
Chazidsja, de heilige oorlog der Mohammedanen tegen de ongeloovigen.

Cheel, stad, Belg. prov. Antwerpen 13,070
inw. • krankzinnigengesticht, textielindustrie.
Ghetto, (It.) voorheen in vele steden het den
joden aangewezen stadsdeel.
Chibellijnen, in de middeleeuwen in Italie
de aanhangers van den keizer en tegenstanders van den paus met zijn .aanhangers, de
Guelfen of Welfen.
Chika, (Helena) vorstin Kolzow-Massalsky, Rumeensche schrijfster, 1828/88 ; pseud.
Dora d'Istria, schreef over het kloosterleven als hinderpaal der beschaving.
Chilan, zie Gilan.
Ciarre, stad op Sicilia, It. prov. Catania,
26,194 inwoners.
Ciaveno, stad, It. prov. Turijn, 11,618 inw.
Gibbon, langarm aap, zie aap.
Eng. geschiedkundige,
(2) (Edward)
1737/94.

Cibbus, (Lat.) bochel, ruggegraatverkrom-

ming.

Cibellijnen, zie Ghibellijnen.
Gibraltar, voorgebergte aan de Z. spits
van het Pyreneesche schiereiland, 430 M.
GEZELLE.

hoog.

(2) (Straat van), zeeengte, die de Middell.
Vlaamsche dichter", 1830/99 ; was eerst
leeraar aan_ het Klein-Seminarium van zee met den Atlantischen Oceaan verbindt.
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(3) Stad aan de Straat van G. en op de
rotsen van G., behoort sedert 1704 aan Eng.,
32,809 inw. ; is een der sterkste vestingen
der wergild, gelegen in Andelusie, Spaansche
prov. Cadix, die den sleutel vormt van de
Middell. zee. Stapelplaats van den Eng.
handel, kolenstation en scheepvaart. De
eerste vesting werd door de Mooren aangelegd, die 1462 van daar werden verdreven
en G. kwam aan de Spaansche kroon. 1607
sneuvelde Kier J. van Heemskerk, 1704 werd
de vesting door een leger van Holl. en Eng.
ingenomen, doch aan Eng. afgestaan. Het
geheele Eng. gebied is daar 5 KM. 2
Ciek, smalle roeiboot, waarin slechts een
reefer op elke bank kan zitten.
11111n171111k1ZI
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dorp, gem. Tietjerksteradeel,
Fries1., 700 inwoners.
Cieten, (Vulturidae) fam. van roofvogels,

Ciekerk,

GIER.

de grootste roofvogels bij ons bekend, levee
van allerlei aas, hebben omgebogen snavel en
krachtige vleugels en pooten met klauwen ;
zijn schuw, laf en schikken zich in gevangenschap. Vele soorten.

GiEusT.
Clerst,

van 3 soorten in Europa. Is verder overal
in vele soorten verspreid. In sommige streken voedsel der bevolking, ook wordt er
bier van gemaakt, soms vogelzaden.
Clervalk, (Polyborus) een slanke vogel op
hooge pooten, van de familie der valken.
Vele soorten in Z.-Amerika.

naam voor verschillende graansoorten, van het geslacht Panicum, waar-

GIERVALK.

Cierzwaluw ,(Apus) vogelfam. der Snorvogels ; daartoe behooren de Ned. zomervogels : steen- en torenzwaluw.
Ciesbeek, dorp, gem. Angerlo, Geld., 600
inwoners.
Giessen, rivier van Hoornaar naar Giessendam.
(2) gem. in N.-Brab., bij Heusden, 470 inw.
(3) Stad aan de Lahn, Hessische prov.
Oberhessen, 28,404 inw. ; tabak- en ijzerindustrie.
Ciessendam, gem. in Z.-Holl., bij Gorinchem, aan de Giessen en Merwede, 3945 inw.
Giessen-Nieuwkerk, gem. in Z.-Holl., bij
Gorinchem, 800 inwoners.
Clete!, dorp, gem. Voorst, Geld.,. 400 inw.
Ciethoorn, gem., Overijsel, bij Steenwijk,
2092 inwoners.
Cieten, gem., Drente, bij Assen, 2673 inw.
Cifoe, stad, Japansche eiland Hondo,
30,988 inwoners.
Gift, zie vergift.
Ciganten, bij Homerus een wild, woest
reuzenvolk, door de goden gehaat en verdelgd.
Giglio, rotseiland, W'lijk van Toscana, in
de Thyrrheensche Zee, 21 KM. 2 , 2114 inw.
Gijon, havenstad, Spaansche prov. Oviedo,
aan den Atlantischen Oceaan, 47,326 inw.
badplaats, mijnen.
Gila, linker ziirivier van de Colorado, N.Amerika, 927 KM. lang.
Cilan, vruchtbare prov. van Perzie, aan
den Z'rand der Kaspische Zee, 11,012 101. 2,
260,000 inw.
Cilbert-eilanden, (Kingsmill-, Tarawa- of
Linie-eilanden), Eng. eilandengroep in den
Stillen Oceaan, 428 K.M', 35,200 inw. ; 1765
ontdekt.
Glide, genootschap, vereeniging, coopera-

Cil
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tie. In de middeleeuwen vereenigden zich
verschillende adellijken om elkander te steunen, gezamenlijk recht te spreken, dat langzamerhand ook onder de geestelijken, daarna onder de leeken en toen ook onder de
handwerkslieden begon te ontwikkelen, om
zich te kunnen verdedigen en sterker te
staan tegenover de andere gilden, die zich
langzamerhand van alle betrekkingen, privilegion en gunsten hadden meester gemaakt. Poch spoedig voerden de handwerksgilden den boventoon, zij verkregen rechten
en namen deel aan de stedelijke regeering.
Vooral te Gent en Brugge stonden zij sterk.
Door hun groote macht naderden zij meer
en meer hun ondergang. Zij matigden zich
het monopolie der uitoefening van het ambacht aan. De vereeniging bestond uit meesters, gezellen en leerlingen. Met een deken
of older of overman (als voorzitter) , busman (penningmeester) en twee of meer
raadsleden. Niemand kon leerling worden
winder toestemming, en leerling kon
men geen gezel en van gezel geen meester
warden, dan na goedkeuring en proefaflegging bij het gilde, en zelfs later tegen betaling van een zekere som gelds. In Ned.
werden de ,gilden 1798, in Duitsehl. 1868
opgeheven.
Gilead, gebergte en landschap in Palesti.
na , O'lijk van den Jordaan, 1094 M. hoog.
Cilghitt, zijrivier van den Indus, 1450 KM.
lang.
(2) landschap aan die rivier, 6500 KM 2 ,
26,000 inwoners.
Gill,
kleinste Eng. inhoudsmaat, 0,142
liter.

stad aan de Medway, Eng.
graafschap Kent, 38,933 inwoners.
Cil!island, landmassa in de N'lijke IJszee.
Lilly, gem., Belg. prov. Henegouwen,
24,300 inwoners.
Gilson, (Paul) Belg. componist, geb. 1865 ;
prof. to Antwerpen en Brussel.
Gil Vicente, vader van het Portugeesche
drama, ongev. 1470/1535.
elite en Reijen, gem., in N.-Brab., bij
Ginniken, 4267 inwoners.
Gin, (Eng.) jenever.
Cinneken, gem., in N.-Brab., bij Breda,
7166 inwoners.
Cioja del Colle, stad, It. prov. Bari, 21,728
inwoners.
Cioja, (Flavin) een schipper nit Positano,
ongev. 13e eeuw, wordt gehouden voor den
uitvinder van het compas.
Ciolitti,
(Giovanni) It. staatsman, geb.
1843, was eenige malen minister, trad 1905
Gillingham,

terug.

GIs

Gips, een delfstof, bestaat uit waterhoudende zwavelzure kalk, is sneeuwwit of holder als water, en komt in vele vormen voor,
loch altijd gepaard met steenzoutlagen. Watervrij (doodgebrand) neemt het geen water
meer op ; met 5 % water, wordt het vermengd met water en daarna gedroogd een
steenharde massa, daarom goed bouwmateriaal. Is niet in aloohol op to lossen, moeilijk in water, dient voor vele doeleinden.
Giraffe, (Camelo pardalis) een herkauwend
Bier in tropisch Afrika, ongev. 6 M. hoog,

GIRAFFE.

met zeer langen hals, en 'anger voor- dan
achterpooten ; vleesch eetbaar.
Cirgeh, (Dsjirdsjeh) prov. in Opper-Egypte,
15,703 K.M 2 , 688,011 inw. Hoofdst. met
dien naam, 60,437 inw.
Cirgenti, prov. in It. op Sicilia, 1319 KM 2 ,

380,666 inw. ; bergachtig. Granen, vruchten,
zwavel, zout, marmer. Hoofdplaats met dien
naam, 24,872 inwoners.
Girl, (Eng.) meisje.
Gironde, naam van den

beiiedenloop van de

Garonne, 84 KM. lang.
(2) Fr. dep. aan den Oceaan en de rivier G., 19,725 K.M2 , 823,925 inw. Hoofdstad Bordeaux.
Cirondijnen, partij der gematigde republikeinen tijdens de Fr. revolutie, zoogenaamd
naar hun leiders, de afgevaardigde uit het

dep. Gironde. Zij gingen met de Jacobijnen
samen, doch werden na den val van het koningschap het werktuig der ultra-revolutio-

nairen. 1793 traden de Cordeliers en Jacobijnen tegen hen op en 3/10 aangeklaagd van
tegenstand der republiek. Vele werden ter
dood gebracht, anderen vluchtten, terwij1
nog anderen vele jaren in de gevangenis

doorbrachten.
Ciseh, provincie in Beneden-Egypte, 956
KM2, 401,634 inw., ruinen. Hoofdpl. met
dien naam, links aan den Nijl, 16,820 inw.;
in de nabijheid de pyramiden van G.
Gist, gist-zwam of spruitzwam, (Saccha-

romycess), bezit de eigenschap suiker in koolIt. naam voor Johannes.
Ciovinnazo, havenstad aan de Adriatische zuur en alcohol te ontleden en groeit in
biermoutaftreksel of brandewijn beslag ;
Zee, It. prov. Bari, 11,617 inwoners.
Giovanni,
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Cis

gebruikt (meest van bier) bij het bakken
van meelspijzen en vooral bij brood, daar de
koolzuur, daardoor ontstaan, het deeg doet
rijzen en het brood lichter en luchtiger
wordt.
Cisting, is de verandering of ontleding
van organische scoff en in een lageren graad
van samenstelling door micro-organismen.
Veroorzaakt b.v. door de gist of spruitzwam
in granen, waardoor alcohol en koolzuur
ontstaat en door brouwerijen, branderijen
en bakkerijen juist to voorschijn geroepen
wordt.
Giuliano, stad, It. prov. Napels, 14,488
inwoners.
Ciurgewo, haven- en handelsstad aan den
ensch district Wasca, 15,839
Donau Roeme
Donau,
voor den Donau-handel.
inw. ;
Giuseppe, It. naam voor Joseph.
Givers, stad, rechts aan de Rhone, Fr.
dep. Rhone, 12,132 inwoners.
Cezeh, zie Giseh.
Deensch eiland in het Limfjord, Jutland, 22 KM 2 .
(Bergisch-G.), stad, Pruisisch
bladbach,
regeeringsdistr. Keulen, 11,435 inw. ; papierf abriek.
(2) (Munchen G.), stad, Pruisisch regeeringsdistr. Diisseldorf, 58,035 inw. ; beduidende katoen- en ijzer-industrie.
Cladiatoren, zwaardvechters, zij die ten
aanschouwe van het Rom. publiek in de
arena met het zwaard op dood en leven vochten. Was een van hen na het gevecht zwaar
gewond, dan gaf het publiek door gesloten
vuist op to steken, het teeken dat hij begenadigd werd ; stak het yolk de vlakke hand
op, dan moest hij door zijn tegenstanders
afgemaakt worden. Het laatst had dergelijke strijd 395 na Chr. plaats.
Cladiolus, Zwaartlelie, een bolgewas, als
sierplant gekweekt.
Gladstone, (William Ewart) Eng. staatsman, 1809/98 ; nam 1833 zitting in het La-

GLADsTornc

gerhuis, waarin hij een halve eeuw zitting
had, 1834/35 lord der schatkist, 41 le vice-president, 43 handelspresident, 52/55 en 59/66
kanselier, 68/74 en 80185, 86, 92/94 minis-

Cla

ter-president. Onder hem kwam voor : Iersche
kerkwet, Iersche landwet, kieswet, wet op
't lager onderwije, nederlaag tegen de Boeren, beschieting van Alexandria. Hij wilde
Ierland een eigen parlement geven. Hij wordt
gewoonlijk genoemd „the Grand Old Man",
„De groote oude man". Ook schreef hij
eenige werken.
Eng. graafschap in Wales,
Clamorgan,
2092 K.M2 ., 860,022 inw. Hoofdst. Cardiff.
Clarner Alpen, groep in de Zwits. Centr.
Alpen, 3623 M.
kanton in Zwiserl., 691 KM 2 ,
Glarus,
32,349 inwoners. Bestaat nit een groot dal,
door hooge bergen omgeven, waaronder den
Todie in de Glarner Alpen, 3623 M. hoog.
Landbouw en industrie (textiel). Hoofdplaats met dien naam, 5401 inw. 1388 onafhankelijk, 1450 tot het Zwits. bondgenootschap.
Clas, een tezamen gesmolten verbinding
van kiezelzuur en rnetaaloxyde (natron, kali,
kalk, loodoxyde en zand, kwarts, salpeter,
glauberzout enz.). Deze gesmolten massa
wlordt aan blaaspijpen bevestigd en door
middel van blazen (dikwijls machinaal) worden de holten en vormen aangebracht. Verder
worden door slijpen, drukken en draaien allerlei vormen verkregen. Glas is ongevoelig
voor chemische invloeden.
Claser, (Adolf) Duitsch schrijver, geb.
1829.
Glasgow, de gewichtigste handels- en rabrieksstad van Schotland, aan de Clyde,
graafschap Lanark, 760,423 inw. Naast Londen en Liverpool den grootsten handel, daarnaast allerlei industrie, doch veel textiel.
Heeft alle grootsteedsche inrichtingen, havens, dokken. Reeds zeer oude stad.
Clazuur, het zeer dun vloeibare glas waarmede verschillende voorwerpen als vernis
bestreken worden en na droging gladen
duurzaam zijn, ook dikwijls veer versiering.
Clatz, een Boheemsch graafschap in regeeringsdistrict Breslau, dat 1742 aan Pruisen
kwam, 1636 KM2 , 168,556 inwoners.
Pruisisch regeeringsdistrict
Stad,
(2)
Breslau, 14,926 inw. textiel-industrie.
alchimist, 1603/
'
Glauber, (Johann Rudolf)
68, woonde en stierf in Amsterdam. Ontdekker van het zwavelzure natron of G.-zout.
Clauberzout, zwavelzure natrium of natron, is een verbinding van natron, zwavelzuur en water ; smaakt bitter, is verkoelend
en vormt kleurlooze kristallen, die aan de
lucht verweren tot een wit poeder ; komt in
zout en zeewater voor en ontstaat bij de
zout- en salpeterfabricatie, gebruikt bij soda- en glasfabricatie.
Clauchau, stad aan de Zwickauer Mulde,
Saksische prov. Chemnitz, 25,677 inwoners.

Cl,
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Clelohman, (Johan George) Ned. financier het gloeien van een kooldraad door electricien staatsman, 1834/1905 ; was eenige malen teit. (Zie ook gasgloeilicht.)
Clogau, stad aan de Oder Pruisisch regeeminister.
Clelwitz, stad, Pr. regeeringsdistr. Oppeln, ringsdistr. Leignitz, 22,147' inw. ; textiel-in52,362 inw. ; textiel-, glas- en machinen- dustrie.
Clommen, de grootste rivier in Noorweindustrie.
Clens Falls, stad aan de Hudson, staat gen, 585 KM. lang.
glorie, (Lat.) roem, heerlijkheid,
Gloria,
New-York, N.-Amerika, 12,613 inwoners.
Cletscher, ijsstroom, een langzaam naar straalkrans.
Clossop, stad, Eng. graafschap Derby,
beneden glijdende ijsmassa langs de berghelling. Zijn soma 15 KM. lang en verschui- 24,557 inwoners.
Gloucester, (Glocester) W'lijk graafschap
ven dagelijks in de Alpen 43 a 63 c.M. In
Groenlang 6 tot 22 M. Aan den voet der in Eng., 3171 K.M2 , 634,666 inw. ; mijnen, veeteelt en industrie.
(2) Hoofdst. links aan de Severn, 47,943
inw. ; industrie, handel.
(3) Havenstad in Massachusetts, N.-Amerika, 26,121 inw. ; vele zomerverblijfplaatsen.
stad, staat New-York, N.Gloversville,
Amerika, 18,349 inw., handschoenfabrieken.
Cluchow, stad, Russ. gouvernement Tsjernigow, 14,856 inwoners.

GLETSCHER.

belling smelt het ijs van onder af, waardoor
eon poort in het ijs ontstaat, G-poort, terwijl de waterstroom G-beek heet. In de Alpen zijn meer dan 2000 G.
Glimmer,

een groep van silikaat-minera-

len, laten zich tot uiterst dunne plaatjes

afschilveren, zijn doorzichtig en buigzaam en
wit, geel, grauw tot groen overgaand ; meest
bekende is het mika.
Climwormen, naam voor verschillende insecten, die lichtgevende gassen uitscheiden.
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GLIMWORMEN.

In ons land komen 3 zulke soorten kevers

voor, van het geslacht Lampyrus.
kogel, hol, voorstelling van de
Clobe,
aarde.
Clobuline,

kristalline, het hoofdbestand-

deel der roode bloedlichaampjes, eiwitstof.

(Eng.) wereldreiziger,
(lobe-trotter,
(meest to voet of op een fiets), iemand die

doelloos reist en trekt.

het kunstlicht dat verkregen
wordt door gloeiende voorwerpen, b.v. door
Cloeilicht,

( 1.

AV. GLUCK.

Cluck, (Christoph Willibald, ridder van)
beroemd Duitsch opera-componist, 1714/87.
Glucose, druivensuiker, zetmeelsuiker.
Clucosiden, verbindingen uit het planten-

rijk, die door zuren, alkalien of andere stoffen ontleed worden in suiker (meest druivensuiker).
Clumer, (Claire von) Duitsch schrijfster,
geb. 1825.
Clutine, lijm, kleefstof, planten kleefstof.
oliezoet, dikke stroopachtige
Glycerine,
vloeistof met zoeten smack. Ontstaat door
verzeeping van vetten met kalk, als nevenprod. bij stearinefabricatie enz., is in water en alcohol op to lossen ; kookt eerst bij
290 0 en stolt eerst bij 40 0 onder nul, wordt
gebruikt bij bereiding van likeuren en limonades, als smeermiddel en artsenij.
Clycerinezalf, verzachtende zalf van meel,
water en glycerine.

Clycose, zie Glucose.
Clycyrrhlza,

Zoethout, de nitloopsels der
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wortels zijn bij ons bekend als zoethout,
wordt gebruikt bij dropfabricatie.

ZOETHOUT (GLYCYRRHIZA).

Cmelin,
(Johann Friedrich) Duitsch geneeskundige, 1748/1804 ; prof. to Gottingen.
Cmiind, (Schabisch G.) stad in Wiirttemberg, aan de Rems, 18,699 inw. ; industrie.
Cnaphalium, droogbloem, zevenjaarsbloem,

E.DELWEIS (GNAPHALIUM).

familie der Compositen, vooral het Alpenplantje Edelweis is bekend.
leiachtig en kristallijn mengsel van
mica, veldspaat en kwarts, verschillende
soorten. Het is het oudste gesteente der
aarde.
Cneisenau, (August, graaf Neithardt von)
Pruisisch generaal en veldmaarschalk, 1760/
1831 ; bekend uit den slag bij Waterloo.
Cnesen, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Bromberg, 21,668 inw. ; textiel-industrie.

GNOE.

Cnoe, (Catoblepas) een antilopensoort.
Cnosis, (Gri.) kennis, openbaring.

Cod

Cnostioisme, in de middeleeuwen de richting onder de Christenen, wier aanhangers
meenden meer en beter den godsdienst to
kennen.
Goa, (Koewa) Portugeesche bezittingen op
de Voor-Indische W.kust, 3270 KM 2 , 494,830
inw. ; rijst, peper, kokosnoten en tout. Hoofdstad met dien naam op het eiland G.,
8500 inw., was eens het middelpunt van den
Indischen handel.
Coajiro,
schiereiland aan de N.kust van
Z. Amerika, republiek Columbia, woonplaats
van den Indianenstam met dien naam, 40,000
koppen stark.
Goblet d'Alvielia, (Graaf Eugene) Belg.
schrijver en staatsman geb. 1846.
Cod, in 't algemeen de
,
hoogste macht, de
scheppende kracht of de bestuurder van
alles, in elke religie, dien men vereert en
aanbidt. Soms persoonlijk, later dikwijls als
geest voorgesteld.
Codawari,
grootste rivier van Dekan,
Eng.-Indie, valt in de Golf van Bengalen,
1345 KM. lang.
Codesberg, gem. in kreits Bonn, Pruisisch regeeringsdistr. Keulen, 9000 inw.,
koude bronnen, ruine van een in 1210 gebouwd
kasteel. Veel vreemdelingen (Hollanders) bezoek.
Codin, (Jean Baptiste Andre) Fr. staatsman, 1817/88.
Codlinze, dorp, gem. Bierum, Gron., 600
inwoners.
Codowsky, (Leopold) piano-virtuoos, geb.
1870 ; was een wonderkind, bereisde de wereld.
Cod save the king, (the Queen) God behoede den koning (of koningin), beginwoorden van een Eng. volkslied.
Codsdienst, (religie) elke dienst, vereering
van een god, de onderwerping van den
mensch aan een begrip god (Zie God). Het
gevoel van 's menschen kleinheid bij de
grootsche, overweldigende natuur en het
daardoor opgewekte gevoel van afhankelijkheid, van bovenaardsche machten, die dan
vereenigd worden tot een god.
De heersehende godsdiensten zijn : R.Kath., Gri. Orthodox, Protestant, Joodsch,
Mohammedaansch, Bramanisme, Boeddhisme
en Confusianisme.
Cods oordeel, een tot de 15e eeuw in zwang
gebleven laatste poging om duistere rechtsof strafzaken op to lessen ; dit gebeurde
door een of andere proef om de aanwijzing
van God to verkrijgen, b.v. het loopen van
den beklaagde over gloeiende kolen of ploegijzers, gebonden to water werpen enz. en
zoo deze niet verbrandde of niet zonk, was
hij schuldig.

Cod

348

Godwin, (William) Eng. schrijver, 1756/
1836 ; pseud. Baldwin.
Coedereede, zie Goeree.
Coejanverwellesluis,
dorp, gem. Hekendorp, Z.-Holl ; hier werd 1787 prinses Wilhelmina tegengehouden, waarna heft plaatsje
door Pruisische troepen getuchtigd word.
Co*, (Reinoudina de) pseud. Agatha,
Ned. schrijfster van kinderboeken, 1833/93.
(2) (Michael Jan de) Ned. orientalist,
1836/1909 ; was 1866/1906 prof. te Leiden.
Coeman Borgesius, zie Borgesius.
Coenga,
dorp, gem. Wijnbritseradeel,
Friesl., 560 inwoners.
Coenoeng,
(Javaansch) berg, distriktregent in Soerakarta ; Orang-goenoeng,
bergbewoners.
Coenoeng-Api, vuurspuwende berg ; naam
van eenige eilanden in India.
Coenoeng Taboer, landschap op de 0.-kust
van Ned. Borneo, bestuurd door een sultan
en rijksgrooten, 20,000 inw. Kwam 1787 aan
de 0.-Ind. Compagnie.
Coons, (Rijklof van) gouverneur-generaal
van Ned.-India 1678/81, geb. 1619. Deed vele
veroveringen, ook op de Portugeezen, gest.
1681.
Coeree, Goedereede, W'lijke helft van het
eiland G. en Overflakkee, eiland van Z.loll., 233 KM 2 . Daarop gem. Goeree, 1134
inwoners.
Coereesche gat, mond van het Haringvliet
in de N.-Zee.
COOS, gem. in Zeel. op 't eiland Z.-Beveland, 7566 inwoners.
(2) (Franc van der), Ned. socioloog en
schrijver, gob. 1859 ; medeoprichter der
„Nieuwe Gids" en Soc.-Democratisehe Arbeiders Partij ; sedert 1900 privaat-docent in
de sociale economie to Amsterdam.
Coethe of Gothe, (Johann Wolfgang von)
Duitschl.'s grootste dichter, tevens groot

Com

„Faust" zijn meesterwerk is. G. was phil.
en natuurvorseher, zijn „Die Metamorphose
der Pflanzen" en zijn gelijknamig proza-opstel, maken hem tot een voorlooper van het
Darwinisme. G. wordt nog door niemand
overtroffen. Na zijn dood ontstond er een
G.-philologie. Gest. 22/3 1832.
Coethem, (Ernie! van) Vlaamsch schrijver,
1847/1907 ; schreef o.a. „Het wiegje".
Coeverneur, (Johan Jacob Antoine) verdienstelijk Ned. dichter en prozasehrijver,
1809/89.
Cogel, (Izaak Jan Alexander) Ned. staatsman, 1765/1821.
Cogh-Kaulbach, (Anna van) Ned. schrijfster, geb. 1869.
Cogra, linker zijrivier van den Ganges,
1036 KM. lang.
Cohier, (Louis Jerome) Fr. staatsman,
1746/1830 ; laatste president van het Directoire.
(Paul) Duitsch staatsman en
Clihre,
schrijver, geb. 1864.
Coingarijp of Coengarijp, dorp, gem. Doniawerstal, (Friesl.), 200 inw.
Coirie of Coorle, gem., N.-Brab., bij Tilburg, 2921 inwoners.
Cold, goud.
Goldsmith, (Oliver) Eng. dichter en schrijver, 1728/74.
Colf, een insnijding der zee in het land,
(zie baai).
Colgotha, (schedelplaats) een berg en geriohtsplaats in Jeruzalem, aldaar Christus
gekruisigd, ook wel Calvarieberg.
Goliath, een reusachtig krijgsman der Philistijnen, die door den herder David met een
slinger met een steen gedood werd.
Coltstein, (Willem baron van) Ned. staatsman, 1831/1901.
Corn, noemt men een reeks stoffen van
plantaardigen oorsprong, die vermengd met
water, kleefkracht bezitten.
Corn-elastiek, een veerkrachtig gom, caoutchouc.
Comarus, (Franciscus) Ned. godgeleerde,
1563/1643 ; prof. te Leiden en Gron. Heftig
tegenstander van Arminius.
Gomel, stad, Russisch gouvernement Mohilew, 36,846 inwoners.
Comera, Spaansch eiland der Canarische
eilanden, 378 KM 2 , 14,928 inwoners. Hoofdstad Valle Hermoso.
Comes de Amorim, (Francisco) Portugeesch drama- en romanschrijver, 1827/92.
Gomez, (Maximo) Cubaansch generaal en
.1. V. Vi , IN GOETHE.
sedert het verlaten der Amerikanen van
Cuba, Febr. 1909, president, geb. 1823.
(2) (Vincent), was vice-president van
denker, geb. 28/8 1749. Schreef een large
reeks werken, treurspelen, eon historiedra- Venezuela. Is sedert het afzetten van
ma. satiren, epische gedichten, terwijl zijn Castro, einde 1908, president.

Com
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Comhars,
slijmhars, naam voor harsen
welke gom bevatten.
Mimi*,
Hong. komitaat, 4275 KM 2 ,
183,784 inw. Hoofdst. Rima-Szombat.
Comorrha, zie Sodom en G.
Compertz, (Eugenius Maria), directeur-redacteur van het dagblad „Het Centrum",

rechter to Roermond, geb. 1861.
Conaives, (Les) havenstad, Haite, 18,000
inwoners.
(Edmond Louis Antoine de)
Goncourt,
1822/96 en (Jules Alfred Huot de), 1830/70,
romanschrijvers, werkten
gebroeders, Fr.
samen aan kunst- en cultuurhistorische werken.
Gond, de bewoners van het Voor-Indische
landschap Gondwana, ongev. 1 mill. zielen.
Condel, klein, plat en gedeeltelijk over-

GO NDE .

Gor

bruiken een deel land en heide, gewoonlijk
meent genoemd. In de 15e eeuw mocht ieder
inwoner daar zijn beesten weiden en plaggen steken. In dien tijd heeft men echter
besloten om vreemdelingen uit to sluiten en
dit recht slechts voor de mannelijke laden
erfelijk to stellen. Dit nu is sedert lang
een strijd, daar thans vele inwoners uitgesloten zijn, waardoor andere inwoners meer

rec.hten bezitten en hun plichten gelijk zijn.
Goole, stad, W. Riding, Eng. graafschap

York, 16,576 inwoners.
Coor, gem. in Overijsel, bij Almelo, 3248
inwoners.
Coorn, dorp, gem. Berkhout, N.-Holl., 200

inwoners.
Coorle, zie Goirle.
Coot, (De) een der monden van den IJsel.
Cappingen, stad aan de Fils, Wurttemberg, Donaukreits, 21,500 inw. ; industrie.
Corakpoer, stad, Eng.-Indie, N.W'lijke
prov., 64,148 inwoners.
Coral,
(Antilope qoral) een antilopensoort, gelijkt op de gems.
Comm, zie Gorinchem.
Cordeldieren,
een groep van tandelooze
zoogdieren uit Z.-Amerika, voeden zich met

dekt roeivaartuig, meest in Venetia.
Condinet,

(Edmond) Fr. dramaschrijver,

1829/88.
Gong, een Indisch muziekinstrument, een

metalen bekken, waarop met een houten Kamer geslagen wordt.
Conggrijp, (Justus Rinid Petrus Francois)
doceerde het eerst de Soendaneesche taal in
Ned., geb. 1827 ; prof. te Delft.
Conidien, (Gonidia) de bladgroenhoudende
zaden der korstmossen.
Coniometer, hoekmeter.
Coniometrie, hoekmeetkunst.
Gonococcus, de kleine bacterien, die den
druiper (zie volgend artikel) veroorzaken ;
is een dubbel-coccus, door Neisser ontdekt.
Conorrhoe, (Gri.) zaadvloed, druiper, een
seer besmettelijke geslachtsziekte, waarbij
het slijmvlies der genitialien door de Gonococcus vernietigd wordt, waardoor zich een
seer besmettelijk etterig slijm afscheidt.

Doktershulp noodzakelijk.
Good,

(Eng.) goed. G. bye, goeden dag,

vaarwel.

Coodwin Sands, twee gevaarlijke zandbanken aan de ZO-kust van Engeiand.
of Cooiland, Z.O'lijk deel van de
Cool,
prov. N.-Holl., bevat de gem. Naarden, Bussum, 's-Graveland, Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen. Bekend om natuurschoon
en buitenverblijven. her heerscht nog een
oud gebruiksrecht, dat is, dat de bewoners
(Gooiers) gemeenschappelijk bezitten en ge-

tai 1.1) I

1 )1E1: .

insecten. Hebben korte pooten met graafnagels, langen snuit ; gepantserd met stekelige gordels.
Cordiaansche knoop, zie Gordium.
Cordianus, naam van 3 Rom. keizers, (1)
(Marcus Antonius) I, geb. ongev. 157, in
238 in Afrika tot keizer uitgeroepen, pleegde
zelfmoord, toen zijn noon en mederegent G.
II voor Karthago gevallen was. (2) III, 238
tot keizer verheven, 244 vermoord door zijn
opvolger.
Cordium, een orakel beval de Phrygiers
eens, hem tot koning te nemen, dien zij het
eerst op een wagen gezeten zouden ontmoeten, op den weg naar den tempel van Jupiter. Zij ontmoetten G., een landman, en deze
werd de stamvader van een koningsdynastie.
De wagen werd aan Zeus (Jupiter) gewijd
en daaraan een zeer groote samengestelde
knoop verbonden. Hij die dezen ken ontwarren, zou wereldheerscher worden. Alexander de Groote hakte hem met zijn zwaard
door, 333 v. Chr.
Cordon, een uitgebreid Schotsch geslacht,
stamt hoogstwaarschijnlijk uit Normandie.

(2)

(Charles George), Eng. militair,

Cor
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1833/85 ; streed eerst in Chineeschen dienst, in de gevangenis, ging toen naar Amerika.
77/79 Eng. gouverneur van Soedan, sneu- Beschreef zijn meegemaakte toestanden onvelde aldaar.
der het yolk ; o. a. ,Nachtasyl" ; vele andere
(Catharine Grace Frances) Eng. werken ook in 't Holl.
Core,
schrijfster, geb. Moody, 1799/1861 ; haar
Corkom, (Karel Wessel van) Ned. acheiwerken beslaan ongev. 200 deelen.
kundige, geb. 1835 ; ging 1864 naar Java, beCoremykin,
(Iwan Longinowitsj) Russ. last met de kina-cultuur.
staatsman, geb. 1840.
Corlitz, stad en kreits, Pruisisch regeeCorgius van Leontinol, Gri. sophist, geb. ringsdistr. Leignitz, 80,931 inw. ; ijzer- en
480 v. Chr., kwam 427 v. Chr. in Athene, textiel-industrie.
gest. 375 v. Chr. Leeraar in de redeneerCorod, (Russisch) stad.
kunst.
Corontalo,
W'lijk deel van het N'lijk
Corgo of Corgonen, afschrikwekkende schiereiland van Celebes, residentie Menado.
monsters uit de onderwereld, met hoof den
Corredijk, dorp, gem. Opsterland, Friesl.
omgeven van sissende slangen.
Cors, (Emberiza) een geslacht van viesmalneus, een der grootste en schen, waarvan eenige soorten ook in ons
Gorilla,
land.
Corssell, gem. in Geld., bij Zutphen, 5570
inwoners.
Corter,
(Dr. Herman) Ned. dichter en
sociaal-democraat, geb. 1864, redacteur van
„de Nieuwe tijd", strijder voor de linkerzijde der partij.
(2) (Simon) Ned. literator, geb. 1838.
Cotton, stad, Eng. graafschap Lancaster,
41,207 inw.
Ciirz of Coritz, stad in G. en Gradisca,
25,432 inw.
Ciirz en Cradisca, kroonland van Oostenrijk-Hong., 2927 KM 2 , 232,897 inw.; bergachtig. Hoofdst. GOrz. 1809 aan Fr. bij het
Weener Congres weer aan Oostenrijk.' Vormt
met Istria het kustland.
Cosen, een landschap in Egypte waar
aartsvader Jacob zich met zijn f amilie voIGORILLA.
gens den bijbel nederzette. (Is niet Quist bekend waar.)
Coslar, stad aan den Harz, Pruisisch remeest op den mensch gelijkende aapsoort,
geeringsdistr. Hildesheim, 16,403 inw. Ertsuit tropisch Afrika. (Zie aap.)
Corinchem, gem. in Z.-Holl., bij Dordrecht, mijnen.
Cossec, (Francois Joseph) Fr. componist,
aan de Merwede, 12,286 inw. ; handel in granen en vee. 1572 genomen door de Water- 1734/1829.
Cosselies, stad, Belg. prov. Henegouwen,
geuzen, deze names alle priesters en kloosterlingen gevangen, voerden ze naar Brielle, 9800 inw.
Ciita-elf, afvoerrivier van het Wenermeer
waar zij alle ter dood werden gebracht, 1787
door Pruisen, 1795 door de Franschen inge- in Zweden, mondt in het Kattegat, 91 SM.
lang.
nomen.
Clita-kanaal, tusschen Stockholm en MiteGorki, (Maxim) bekend Russ. schrijver en
socialist, eigenlijk Alexy Maximowitsj Pesj- borg, 440 KM. lang, 58 sluizen.
Cotaland, (Gotarike, Gothland), Z'lijk deel
van Zweden.
Ctiteborg, (Gotenburg) Zweedsche zee- en
handelsstad aan de monding van de Gota-elf,
132,111 ir. w. , naast Stockholm een der voornaamste steden van Zweden. Industrie en
uitvoer.
COteborg en Bohus Mils, (leen) distr. van
W.-Zweden, 5101 KM 2 , 337,175 inw.
M. GORKI.
Coten, zie Gothen.
,

Cotenburg, zie Gotenborg.
kof of Peschkof, geb. 14/3 1868 ; was oorspronkelijk loopjongen. 1905 twee maanden

Gotha,

gedeelte

Duitsch hertogdom, het grootste
Saksen-Coburg-Gotha, 1715

van

Cot
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KM2, (1905) 162,736 inw. (zie ald.) Hoofdst.
met dien naam en residentie, 34,561 inw. ;
oude stad met kasteel, musea enz.
COthe, zie Goethe.
Cothen, Goten, een Germaansch yolk uit
ongev. de le eeuw voor Christus ; groep der
0.-Germanen. Woonden aan den Benedenloop
der Weichsel, breidden zich in de 2e eeuw
zeer uit en splitsten zich in 0. en W. G.,
daarna in weer andere stammen. De W. G.
veroverde 410 Rome. De 0. G. werden 375
door de Hunnen onderworpen. De W. G. vestigden zich aan den Donau.
Cotische stiji of gotiek, gothiek, een
zekere spitse bouwstijl, in de 13e eeuw in

Coo

maansche talon en letteren. De Gothen waren
de meest begaafde Germanen, zij hadden liederen- historian en heldendichten. Een deel
der bijbelvertaling, door den bisschop Ulf ilas
4e eeuw bewerkt, bleef bewaard ; daze UlfilaB
is de vader van het G. schrift.
Gottfried of Codified van Bouillon, sedert
1076 hertog van Neder-Lotharingen, geb.
1066, veroverde als aanvoerder van den eersten kruistocht (1069) in 1099 Jerusalem,
werd tot koning verheven, doch voerde slechts
den titel „beschermer van het heilige graf".
Gest. te Jerusalem 1100.
COttingen, stad aan de Leine, Pruisisch regeeringsdistr. Hildesheim, 30,234 inw. ; la-

GOTISCHE STIJL.

Frankrijk ontstaan en vandaar over geheel ken en wol-industrie. Word 953 reeds gede Kath. wereld verspreid. Heerschte ongev. noemd.
Cottland, Zweedsch eiland in de Oostzee,
tot de 16e eeuw, moest plaats maken voor de
renaissance, doch bloeide steeds weer op. 3153 KM 2 , 52,781 inw.
Cottschall, (Rudolf von) Duitsch dichter
Voorbeelden zijn de Dom te Keulen, Straszen criticus, geb. 1823 ; schreef drama's.
burg, Ulm, enz.
Coud, een edel metaal (Aurum) is 19 maal
Cotische taal en letteren, de Oost-Ger-
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zwaarder dan water (19.6), iets harder dan
lood en smelt bij 1200 gr. Wordt wegens zijn
weekheid steeds in legeeringen met zilver of
koper bewerkt. Wordt door zuurstof niet
aangetast en bezit ook weerstandsvermogen
tegen de meeste scheikundige inwerkende
stoffen. Is zeer pletbaar. Het komt in de
natuur meest gedegen voor in klompen (tot
nu toe zwaarste 124 KG.) en als wasgoud in
bezinkingen, zeer weinig als erts. Wordt gebruikt eerstens voor munten, dan voor sieraden en versieringen, verbonden met chloor
bij de photographie en als artsenij. Gezamenhike prod. per jaar 400,000 KG. Is ook in
het zeewater opgenomen, ongev. 1/20 gram
per ton water.
Couda, gem. en stad in Z.-Roll. aan de
Gouwe en den Use!, 24,384 inw. ; oude stad
met oude gebouwen en zienswaardigheden,
pijpenfabrieken, kaashandel, weinig textielindustrie.
Coudchloriden, goudzouten, goud opgelost
in vloeistof fen die chloorhoudend zijn.
Couden eeuw, noemt men meest een tijdperk waarin algemeene welvaart heerschte.
Couden regen, zie Cytisus.
Couden kalf, een geschiedenis uit den
bijbel, in de critiek niet als historisch erkend, waarin de Israelieten, toen Mozes
op den berg de wetten samenstelde, het gouden afgodsbeeld aanbidden. (fig.) Het aanbidden van het goud, haken er naar, alles
willen doen voor het bezit van goud.
Couden standaard, het in de meeste landen vastgestelde goudgeld als betaalmiddel, het overige als pasmunt, waardoor men
dit laatste slechts tot een zeker bedrag behoeft te ontvangen.

Cou

plantje met goudkleurige bloemen, waarvan

de blaadjes veel gebruikt worden om saffraan
te vervalschen. Wordt in Ned. veel gekweekt.

Coudswaard, gem., in Z.-Holl., bij OudBeierland, 1284 inwoners.
Coudvink, (Phvrrhula) een vinkengeslacht,

GOUDVINK.

komt ook in Ned. voor, fraai gevederd.

Coudvisch, (Carassius auratus) kleine uit
China afkomstige vischsoort, behoomt tot de

GOUDV1bCki.

f am. der karpers, wordt als vijver- of kamervisch gehouden om zijn fraaie kleur.
Coudwespen, (Chrysididae) geslacht van
schitterende metaalkleurige vliesvleugelige
insecten. Ongev. 400 soorten, waarvan eenige

in Ned. Zij kunnen zich samenrollen en leg-

naam voor eenige goudkleumeest de Carabus auratus of

Couden tor,

rige torren,

Meikever.
Couderak,

gem. in Z.-Holl., bij Gouda,

1921 inwoners.
naam van eenige soorten
Coudhaantje,
bladkevers ; ook een geslacht van kleine
zangvogels.
Coudkust, (Gold Coast) Eng. kustkolonie,
aan de Golf van Guinea, 100,190 KM 2 ,
1,500,000 inw. ; golvend bergland, ongezond
klimaat. Prod. caoutchouc, palmolie, stofgoud, kant enz, 1470 door de Port. ontdekt,
deze 1637 door de Ned. verjaagd, 1672 door
de Eng. genomen, 1874 Eng. kroonland.
Hoofdstad Cape Coast Castle.
Coudmakreel, (Coryphaena) een makreelachtige vischsoort met schitterende kleur uit
Europeesche zeeen. Is een roofvisch ; eetbaar.
Coudplevier, (Charadrius pluvialis) een
kievit-achtige vogel, ook in Nederland.
Coudriaan, gem. in Z.-Holl., bij Sliedrecht,
596 inwoners.
Coudsbloem, (Calendula) Bekend eenjarig

gen hun eieren bij die van andere insecten,
de larven eten dan dikwijls de andere larven op.
Counod, (Charles Francois) Fr. componist,
1818/93 ; componeerde naast kerkelijke liede-

C. F. (1,0UNOD.

ren verscheidene opera's, o. a. „Faust",
„Jeanne d'Arc".
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Coutum, dorp, gem. Leeuwarderadeel,
Friesl., 450 inwoners.
Couvernante, (Fr.) huisonderwijzeres, kinderopvoedster ; (ook) landvoogdes.
(Fr.) bestuur, regeering ;
Couvernement,
(ook) district of provincie door een gouverneur bestuurd.
Couvernements-cultuur, zie cultuurstelsel.
Gouverneur, (Fr.) bestuurder van een district of prov., landvoogd ; huisleermeester.
Gouverneur-generaal, landvoogd, onderkoning, hoofd van alle gouvernementen. In
Ned.-India ambtstitel van het hoofd van het
centraal bestuur, die namens den koning en
finder een regeeringsreglement regeert. Hij
heeft het recht van gratie, amnestie en dispensatie te verleenen, heeft het bestuur van
landsrniddelen en is opperbevelhebber van
het daar verblijf lioudende leger. Hij is verder voorzitter van den Rand van India en
kan het voorzitterschap een luitenant-gourerneur opdragen. In gewichtige gevallen
moot hij den koning direct van zijn handelinger) in kennis stollen. Sinds 1609 is het
C.g'schap ingesteld. Pe °erste was Pieter
Both tot 1614.
Couw, (Johannes ter) Ned. geschiedschrijyer, 1814/92. (2) naam van verschillende
weteringen.
Couwzee, het tussehen Marken en Monnikendam liggende gedeelte der Zuiderzee.
Govan, stad bij Glasgow, Schotsch graafschap Lanark, 76,551 inw. ; textiel- en ijzerindustrie.
Cowa, een Ned. kustlandschap op Celebes,
60,000 inw., overblijfsel van het eens zoo
inachtige rijk Makasser. Kwam 1653 in strijd
met de O.-Indische compagnie.
Coyarta, stad, Pernambuco, Brazilie, 13,000
inwoners.
Coyaz, staat in Brazilie, in het tropisch
hinnenland, 747,311 KM 2 , 227,572 inw. ; veeteelt. Hoofdst. aan de Rio Vermelhoa,
17,181 inwoners.
Eng. ciland bij Malta, 70 KM',
COZZO,
18,921 in.woners.
Graad, in de wiskunde het 360e deel van
een cirkel ; in de aardrijkskunde het 360ste
tie& van den evenaar of een der parallellen,
ook van den meridiaan ; verder eon denheid
o een thermometer enz. ; (ook) rang, trap,
stadium.
Craaf, oorspronkelijk opzichter, later titel
van het hoofd van een gewest, die over militaire en financieele aangelegenheden had te
beschikken, recht sprak, enz. De graven werden eerst door den koning of keizer benoemd
en later erfelijk gesteld. Thans is de graventitel gelleel zorider macht of recht.
(2) (Reynier de) Ned. genees- en scheikundige, 1641/73.
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Craaff, (Martinus Hendrik de) Ned. sc
ver, 1813/87.
Craafschap, oorspronkelijk het ambt, later
ook het gebied van een graaf.
Craafsche follikel, blaasje in den eierstok,
genaamd naar R. de Graaf, den ontdekker.
Craafwespen, (Crabronidae) een familie van
angeldragende vliesvleugelige insecten, ongev. 1200 soorten over geheel do wereld verspreid. Maken gangen in den grond of oud
hout, waarin de wijfjes haar eieren leggen
en eenige verlamde (niet doode) insecten
(spinners, larven enz.) bijvoegen voor de later uitkomende larven.
Craan,
cerealien, !toren, meelvruchten,
halmvruchten, alle planten, meest halmplanten, wier zaden dienen tot voeding van
den mensal en daarofn gekweekt worden.
Craanloopkever, (Anisoplia fructicola) een

groene, behaarde kever van ongev. 1 cM.,

G R A A N LOOP.KEVER S.

vreet meest do rogge-aren leeg ook andere
soorten.
Craat, het beensteisel van een visch.
Cracchus, (Tiberius Sempronius) sedert 133
v. Chr. Rom. volkstribuun, geb. 163 v. Chr.,
maakte wetten ten voordeele der bezitloozen
en werd op aanstichten der patriciers verslagen.
(2) (Gajus Sempronius) broeder van den
vorige, 123 volkstribuun, geb. 153 v. Chr.,
trachtto de grondwet ten gunste van het
yolk te veranderen, doch kreeg den Senaat
tegen zich, liet zich 121 v. Chr. door zijn

slaaf ombrengen.
Cracia, voorstad van Barcelona.

Cracieus, (Fr.) bevallig, lieflijk, minzaam.
Cradatie, (Fr.) trapsgewijze opklimming.
Grade, stad, Spaansche prov. Oviedo,
17,449 inw

Cradueer, trapsgewijs.

Crate, (Karl Ferdinand von) Duitsch chirurg, 1787/1840 ; prof. te Berlijn. Vond
nieuwe instrumenten uit.
(2) (Albrecht von) zoon van den vorige,
beroemd oogdokter, 1828/70 ; prof. te Berlijn.
Crafhorst, gem. in Overijsel, bij Kampen,
672 inw.
Craft, gem,, N.-Holl., bij Purmerend, 1358
inw.
Cragnano, stad, It. prov. Napels, 14,099
inw.
Graham, (Thomas) bekend Eng. scheikun-
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dige, 1805/69 ; bekend door zijn onderzoekingen op 't gebied van gassen.
Crahambrood,
brood van grof gemalen
tame of rogge, zonder zuurdeeg. Veel door
vegetariers gegeten.
Grahamsland, bergachtig antarctisch poolland, 1832 ontdekt, Eng. bezit.
Grahamstown,
stad, Eng. kaapkolonie,
10,498 inw.
Cram, eenheid van het metrisch gewichtsysteem, stelt het gewicht voor van 1 c.M. 3
0 C. De hoeveelheden gedistlrwabj4
en deelingen worden in 't Gri. uitgedrukt,
Deca-, Recto-, Kilo-, Deci-, Centigram enz.
(2) (Johan) Ned. novellist, geb. 1838.
Gramineeen, (Gramineae) grassen ; er zijn
minstens 3000 soorten over de geheele wereld
verspreid. Zijn eenzaadlobbige planten met
graanvruchten ; velen gekweekt.
Grammaire of Crammatica, (Gri.) spraakleer, spraakkunst.
Crammatisch, spraakkunstig, taalkundig.
Crammaticus, (Meerv. Grammatici) spraakkunstenaar, taalkundige, taalgeleerde.
Crammatiek, zie Grammaire of Grammatica.
Cramme, (Zenobe Theophile) Belg. electrotechnicus, uitvinder der ringmachine (1869),
geb. 1826 ; gest. 1901 bij Parijs.
Grammichele, stad op Sicilia, It. prov. Catania, 15,875 inw.
Cramophoon, in Berlijn veraiiderde phono
graaf, door Edison uitgevonden, heeft in
plaats van rollen, platen en sterkeren klank.
Crampiangebergte, het gebergte in Schotland, bevat den hoogsten top Ben-Nevis,
1343 M. hoog.
(2) gebergte in den Australischen bondsstaa t Victoria, hoogste top Mont William,
1667 M.
Cramsbergen, gem., in Overijsel, bij Ommen, 3700 inw.
Gran, (Hong. Garam) linker zijrivier van
den Donau, in Hong., 260 K.M. lang.
(2) (Hong. Eszterkom) Hong. komitaat
aan bovengenoemde rivier, 1123 K.M. 2 ,
87,651 inw. Hoofdst. met dien naam, aan
den Donau, 17,909 inw.; oude vrijstad, vele
oude gebouwen. 10e eeuw residentie.
Cranaat, naam van een groep delfstoffen
van allerlei kleur en samenstelling, laten
zich polijsten voor sieraden.
Cranaatboom, (Punica granatum) een boom,
waarschijnlijk nit N.-Amerika stammend.
verbreid over Z.-Europa en Indie; de vruchten, granaatappels of Puni-appels, worden
voor medicijnen gebruikt.
Cranaat, zie Projectielen.
,Granada, voorheen een koninkrijk van de
kroon van Castilie, thans prov. van Spanje,
met _Almeria en Malaga. 28.821 K.M. 2 .
.

Gra

1,307,518 inw. Was sinds 1238 een Moorsch
koninkrijk en kwam 1492 aan Castilie.
(2) de Spaansche prov., deel van het oude
G., 12,768 K.M. 2 , 492,460 inw. Hoofdst. met
dien naam, aan de Genil, 75,900 inw.; grootsche bouwwerken, en oude Moorsche gebouwen, verder industrie en eenige handel.
(2) stad in Nicaragua, Midd.-Amerika,
19,000 inw.
Granada-confederatie, was 1858/61 de naam
voor de Ver. Staten van Columbia.
Gran Canaria, een der Canarische eilanden,
1667 K.M. 2 , 174,101 inw. Hoofdst. Las Palmas.
Crand, (Fr.) groot.
Crand-Bourg, hoofdst. van het eiland Marie-Galante (Fr. Antillen), 7000 inw.
Grand Canal, het belangrijkste kanaal van
Ierland, verbindt Dublin met Ballinasloe,
129 K.M. lang.
Crand-Combin, berg in de Walliser Alpen,
4317 M. hoog.
Grandes, in het oud Castiliaansche rijk, de
grooten, adellijken; Grande, erfelijke titel.
Crandioso,
(It.) grootscli, edel voor to
dragon.
Crand-Junction-kanaal,
kanaal in Eng.,
verbindt den Theems met het Oxfortkanaal,
145 K.M. lang.
Crand-Rapids,
stad in Michigan, 87,565
inw., N.-Amerika ; industrie, handel.
Grand River, rivier in N.-Amerika, door
Colorado en Utah.
(2) Rivier in Michigan, N.-Amerika,
stroomt in het Michigan-meer, 430 K.M.
ling.
Crand Seigneur, (Fr.) groot hear, voornaam persoon, titel van den Sultan.
Crand Trunk-kanaal, kanaal in Eng., verbindt Mersey met de Trent, 149 K.M. lang.
Craniet, een korrelig gesteente, dat in vele
verscheidenheden voorkomt, mengsel van
veldspaatkristallen, kwartskorrels en glimmer, met vele andere bestanddeelen. Behoort
tot de meest verspreide steensoorten. Is seer
hard, wordt veel en in allerlei vormen bewerkt. Vormt de cc/Ai-ale massa van de Alpen, Karpathen, Bohmerwald ens.
Cranmichele, zie G•ammichele.
Gran Sasso d'italia, hoogste berg der
Apenniinen, 2921 M. hoog.
Grant, (Sir James Hope) Eng. generaal,
1808/75, streed in Judie, trok 1860 Peking
binnen.
(2) (Ulysses Sidney) Amerikaansch generaal, 1822/85. Was '69/77 18e president der
Ver.-Staten van N.-Amerika.
(Mountstuart Elphinstone)
Grant-Duff,
Eng. staatsman, geb. 1829, was tot '86 gouverneur van Madras. Schreef vele geschriften.
Grantham, stad, Eng. graafschap Lincoln,
17,593 inw.
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Cranuliet, eea half leiachtig, half korrelig insecten en bessen. (ook wel) Basterd-nachgesteente, meest kaliveldspaat, kwarts en tegaal.
een weinig glimmer.
Grasse, stad, Fr. dep. Alpes-Maritimes,
Cranvelle, (Antoine Perenot de) kardinaal 15,429 inw.
en staatsman, 1517/87. Werd 1559 raadsman
Crassen, zie Bras en Gramineeen.
van Margaretha van Parma, bevorderde met
Crassmann, (Robert) Duitsch natuurkunkracht de belangen van den Spaanschen ko- dige en phil., 1815/1901 ; schreef o. a. „Das
ning, weed aartsbisschop van Mechelen en Gebaude des Wissens".
kardinaal, was spoedig zeer gehaat in Ned.,
Graters of Crathem, gem. in Limburg, bij
moest 1564 het land verlaten, '70 vice-koning Weert, 1200 inw.
van Napels, tot '84 Spaansch eerste-minister.
Cratianus, Rem. keizer, 375/83, geb. 359,
Granville, stad, Fr. dep. Manche, 11,943 inw. over won 378 de Alemannen. Werd van den
Cra8-Para, zie Para.
troon gestooten en spoedig daarop gedood.
Cratie, (Lat.) genade, gunst, hevalligGras-Mogol, zie Mogol.
Craphiek, (Gri.) schrijf- of teekenkunst.
heid ; kwijtschelding van straf. Verleening
Craphiet, een week, zwart mineraal, be- van G. in Ned. alleen den koning toegestaan.
staat nit koolstof en eenig ijzer, client tot
Cratien, (Lat.) Chariten (Gri.) de dochfabricatie van potlood en vuurvaste steenen. ters van Zeus en Hera, bij de Gri. de godinCraphische kunst, alle middelen en manic- nen der bevalligheid, der vreugde en der geren tot het machinaal vermenigvuldigen van zelligheid. Worden voorgesteld als drie
geteekende en geschreven stukken.
schoone vrouwen. Euphrosyne (feestelijkc
Craphische voorstelling, een verduidelij- vreugde), Aglaia (feestelijke glans) en Thaking, voorstelling of nitlegging door middel ha (bloeiend geluk). Zij woonden bij de muvan een teekening.
zen op den Olympus.
Craphologie, de kunst om uit het schrift,
Cratificatie, (Fr.) gunstgeschenk, toelage,
het karakter van den schrijver op te maken. vergoeding.
Craphosphasmus, (Gri.) schrijfkramp.
Gratis, (Lat.) kosteloos, om niet.
Craptolithen, ronde of rechte poliepenstokCratulatie, (Lat.) gelukwensch.
jes. van uitgestorven dieren, nit het overCrau, (Rudolf) Duitsch Protestant godgeleerde, 1835/93.
Graubunden, kanton van Zwitsl., 7185 KM 2 ,
APCIVOXIMOVPPIX9P
104,250 inw. ; bergland, met talrijke meren,
landbouw, industrie, handel, veeteelt enz.
Prod. : marmer, gips, ijzer, lood, koper en
zilver ; vele kuuroorden. Staatsregeling democratisch ; grondwet van 1880 ; 15 na Chr. onGRAPTOLITHEN.
der de Rom., 843 Duitschl.,1798 onder
gangstijdperk; komen in de ieidfossielen der Frankrijk, 1803 tot Zwits. bondgenootschap.
siluurformatie voor.
Hoofdst. Chum.
Gras, de overal en veelvuldig voorkomende
Craudanz, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
familie der gramineeen, dienen het vee tot Marienwerder, aan de Weichsel, 32,727 inw.
voedsel, en leveren gedroogd het hooi. (Zie
Crauw en Langendam, gem. in Zeeland, bij
ook Gramineeen).
Hulst, 2165 inw.
Crashuis, (Gerhardus Jan) Ned. taalkun- inw.
Crave, gem., in N.-Brab., bij Oss, 2446
geb. 1835.
Craslinnen, naam voor verschillende soorCraveel, steenvorming in nieren of galten linnen, genaamd naar een soort linnen, blaas.
vervaardigd van een grassoort nit China.
Craveeren, het uitsteken of insnijden van
GrasUtz, stad in Bohemen, 11,803 inw.
houten of metalen platen om door deze afCrasmaand, de maand April.
drukken van de daarop gevormde beelden te
Grasmusch, tuinfluiter (Sylvia) een ge verkrijgen.
Craveland, ('s) gem. in N.-Roll. in 't
Gooi bij NaardeA, 1564 inw. ; prachtige
streek.
Cravendeel, ('s) gem. in Zuid-Holl. bij
Dordrecht, 4299 inw.
Cravenhage, ('s) hoofdst. der prow. Z.-H.,
zetel der regeering en residentie, 259,012 inw. ;
een der mooiste steden van Ned., plantsoeGRASMUSCII.
nen, standbeelden, schoone gebouwen en
slacht van zangvogels, komen ook in ons land direct aan zee gelegen. Metaal-, luxe- en
kunstindustrie ; het Vredespaleis door Carvoor. Levendige, grauwe diertjes ; leven van
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negie (zie ald.) geschonken, zal hier gebouwd worden. 's-G. was eenige eeuwen het
middelpunt der Europeesche diplomatie;
werd eenige malen door de Spanjaarden verwoest. 20/8 1672 gebr. De Witt vermoord.
1899 en 1907 vredesconferentie.
Cravenmoer, ('s) gem., N.-Brabant, bij
Oosterhout, 1347 inw.
Cravenpoider, ('s) gem. in Zeel., op Z.Beveland, 944 inw.
Cravensande, (Willem Jacob van 's) Ned.
phil., wis- en natuurkundige, 1688/1742.
Cravenweerd, (Jan van 's) Ned. dichter,
1790/1870.
Cravenzande, ('s)

gem. in Z.-Holl., bij
Naaldwijk, 7515 inw.
Gravesend, stad aan den Theems, Eng.
graafschap Kent, 27,175 inw. ; scheepvaart,
handel.
(Fr.) hij, die de graveerkunst
Craveur,
verstaat.
Cravina, stad, It. prow. Bari, 18,685 inw.
Gravure, de gegraveerde plaat of een afdruk van deze, van do daarop gemaakte teekening.
Crays-Turrock, stad, Eng. graafschap Essex aan den Theems, 13,831 inw.
Graz of Gratz, hoofdst. van Stiermarken,
aan de Mur, 138,370 inw. ; oude gebouwen,
industrie, veel ijzerindustrie ; 1564/1618 residentie der jongere linie Habsburg.
Crazioso, (It.) lieflijk, sierlijk.
Great, (Eng.) groat.
Groat-Falls, stad in Montana, N.-Amerika,
14,930 inw.
Creat-Grimsby, havenstad Eng. graafschap
Lincoln, aan de monding van de Humber,
63,138 inw. ; industrie, scheepvaart, vis&cher ij
Great-Crimsby, havenstad, Eng. graafschap
Lancaster, 12,014 inw.
Great-isiand, eiland in de haai van Cork,
Ieria,nd.
Creat-Kanawka, linker zijrivier van de
Ohio, N.-Amerika, loop 640 K.M., 150 K.M.
bevaarbaar.
Great-Yarmouth, stad, Eng. graafsch.ap
Norfolk, aan de Noordzee, 51,250 inw.; visveherij.
Crebbe, rivier in Utrecht, op de r. ens van
Geld.
Credit, rivier in Utrecht en
(Arnoldus) Ned. sehri.jver„c4ch.
Croebe,
:1.837; hoofdred. van „Het Vaderiand", 1892
raadsheer a an het Gerechtshof to Leeuwarden.
(Guillaume Joseph) Belg. sotholoog,
geb. 1842; prof. te I3ru.ssel.
Creoly, (Adolphus Washington) Amerikaaensch geogra.,af, get). 1844, was '81/84 leigler cones Noordpool-expeditio.

Cre

Green, (George) Eng. wis- en natuurkundige, 1793/1841.
(2) (Thomas Hill) Eng. phil., 1836/82;
prof. te Oxford.
Greenbacks,
(Eng.) groenruggen, naam
voor een snort banknoot in Amerika.
Green Ray, havenstad, Wisconsin, N.-Amerika, aan het Michigan-meer, 18,684 inw.
Creenlaw, hoofdplaats van het Schotsche
graafschap Berwick, 1014 inw.
Green Mountains, Groene Bergen, N.-keten
der Appalachen, N.-Amerika.
Greenock,
zee- en havenstad, Schotsch
graafschap Renfrew, • aan do Ilyde, 67,645
inw. ; industrie.
Green-River, rivier in W.-Colorado, N.-

Amerika.
(2) rivier in Kentucky, N.-Amerika.
Creenvilie, stad, Z.-Carolina, N.-Amerika,
11,860. inw.
(2) Vele steden en dorpen in N.-Amerika.
Greenwich, voorstad van Londen, aan den
Theems, 95,757 inw. ; sterrenwacht. Van hier
nit rekent men gowoonlijk de geographische
lengte, dus daar meridiaan 0 0 ; ook neemt
men den tijd van G. of spoortijd voor Europa
als eenheid aan (20 minuten vroeger dan
Amsterdamsche tijd) Thans bijna geheel
afgeschaft.
Gregarine, groep van eencellige diertjes,
met samentrekbaren celwand en een kern,
nauwelijks met hot bloote oog ziehtbaar;
leven meest parasitisch op dieren of rottende
zelfstandigheid.
Gregoire, (Henri graaf) Fr. godgeleerde en
bisschop van Blois, 1750/1831. Jacobijner,
droeg veel bij tot de alschaffing van het
koningschap ; was de eerste bissehop, die den
nieuwen burgereed aflegdo.
Cregoriaansche kalender. Zie Kalender.
Gregorian, Imam. van 16 pausen en 2 niet
erkende :
I, do Groote, 590/604, geb. 540,
maakte nienwe kerkgezangen ; (2) 11, de
Heilige, 715/31, verbreidde den godsdienst
door Bonefacius in Germania, gedenkdag 13
:Far.;
(3) III, de heilige, 731/41, stelde
Allerheiligendag in, gedenkdag 28 Nov. ; (4)
IV, 827/44; (5) V, 996/99, eerste Duitsche
pans, broeder van koizer Otto III ; (6) VI,
tegenpaus van Benedictus IX, 104 ,1146, hat\
dazed door een groat bedrag weten to boregen hem de heerschappij to laten, word echter spoedig door keizer Hendrik III afgezet.
(7) VI, 1015/46, deed afstand, gest. 1048;
(8) VII, de heilige, een der eerste staatslieden der Middeleetn,',-en„ gel). 1020. 'Wilde de
kerk alleealicerscheres doei i worden, voerde
het celibaat in en vernederde Hendrik IV
van Duitschl. ; deed dozen later negmaals in
den ban, doch word daarop door hem afgezet
1080 en 1083 verjaagd, gest. '85. Clemens III
Tolgde hem op. (9) VIII, 1118 door do kei-
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zerlijke partij gekozen, kon zijn gezag niet
handhaven, gest. 1125, in gevangenis, wordt
niet meegerekend. (10) VIII, 1187 gekozen,
doch in dat jaar nog gestorven. (11) IX,
1227/41, heftig man, streed tegen Frederik
II, benoemde de Dominicanen tot zijn Inquisitoren. (12) X, de heilige, 1271/76. (13) XI,
1370/1378, verlegde zijn zetel van Avignon
weder naar Rome, doch kon zijn gezag in
Italie niet herstellen . (14) XII, 1406/15,
werd 1409 reeds afgezet en legde '15 zijn
waardigheid neder, gest. '17. (15) XIII,
1572/85, voerde de verbeterde, naar hem genoemde kalender in (zie kalender) en voerde
de Bloedbruiloft te Parijs door een dankfeest te houden en ter herinnering liet hij
een gedenkpenning slaan. (16) XIV, 1590/91.
(17) XV, 1621/23, besliste den strijd van de
onbevlekte ontvangenis, bracht de nu nog
bestaande ceremonien bij het kiezen van een
pans in zwang. (18) XVI, 1831/46, geb. 1765,
vriend der Jezuieten, onderdrukte met behulp van Oostenrijk den opstand van den
kerkstaat, stelde '32 te Sardinie de inquisitie
weder in, kwam met Duitschland in strijd.
(19) Gri. kerk patriarch, 1739/1821, aartsbisschop van Smyrna, werd op bevel der Porte
opgehangen. Schreef een deel van een nieuw
Gni. woordenboek.
Cregorius-orde, pauselijke orde, 1831 ge-
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Isere, 68,616 inw.; industrie. De stad kwam
in de 5e eeuw aan Bourgondie, 1453 aan Fr.
Creonterp,
dorp, gem. Wonseradeel,
Fries!.
Creshoff,
(Maurits) Ned. scheikundige,
geb. 1862.
Crotty, (Andre Ernest Modeste) Belg. opera-

componist, 1741/1813.
Creve, (Fr.) werkstaking.
Creven, (Hendrik Barend) Ned. economist,
geb. 1850 ; prof. te Utrecht.
Crevenbicht,
gem., Limburg bij Sittard,
1273 inw.
Crevi!le, pseud. van A. T.Z. C. Durand.
Crevy, (Jules) Fr. staatsman, 1807/91 ; was
eenige malen president der nationale vergadering en 1879 en '87 gedwongen of to
treden.
Crew, (Nehemiah) Eng. botanicus, natuuren geneeskundige, 1628/1711.
Crey, (Jane) koningin van Eng., geb. 1535,
gemalin van Lord Guilford Dudley. Na den
dood van Edward VI, onthoofd met haar geinaal, daar de zuster van E. als koningin erkend word, 1554.
GREGORIUS-ORDE.
Creyson, (Emile) Beig. schrijver, geb.
1823.
sticht, 4 klassen.
Criboulllage, (Fr.) gekrabbel, onleesbaar
Cregr, (Eduard) Boheemsch staatsman en schrift.
journalist, geb. 1828 ; leider der Jong-Tsjechische partij.
Creifswald, stad aan den Rijn, Pruisisch
regeeringsdistrict Stralsund, 22,950 inw. ; industrie.
Creiz, hoofdst. en residentie van de oudste
linie van het vorstendom Reuss, aan de Witte
Elster, 22,346 inw. textielindustrie.
Grenada, Eng. W.-Indisch eiland der
Kleine Antillen, 450 K.M. 2 , 63,438 inw. ;
cacao, suiker, katoen.
E. OEIEG.
Grenadiers, oorspronkelijk soldaten met
handgranaten, (thans) keurkorps der inf anCrieg, (Eduard) Noorweegsch componist,
terie.
1843/1907.
Crenadinen, een eilandenreeks bij Grenada,
Criekenland of Hellas. Het oude Gri. omKleine Antillen ; prod. suiker, katoen, spece- vatte het Z.'lijk deel van het Balkan-schierrijen.
eiland met de talrijke daaromheen gelegen
Crenehout, hout dat komt van de Pinus.
eilanden, tezamen ongev. 88.000 K.M.B. Het
Grenoble, hoofdst. aan de Isere, Fr. dep. was verdeeld in Noord-G., Midden-Gr., het
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eigenl. Hellas en den Peloponnesus, en was
uit het oogpunt van kunst en wetenschap do
belangrijkste start der oudheid. Het tegenwoordig koninkrijk bestaat nit het MiddenG. of Hellas, Epirus, Thessalia en Peloponnesus, met talrijke eilanden (Eubea, Cycladen, N.-Sporaden, Ionische Eilanden enz.)
tezamen 64,679 K.M. 2 , hiervan 14% akkerland, 9% Bosch, 37% weide, 4.5% wijnland.
Klimaat is acht en gezond en 's winters

31,000 Mohainmedanen, 7500 Joden. Het
land is sinds 1899 in 26 nomos of nomarchien, deze weder in 69 prow. en in 450 gemeenten verdeeld. Hoofdst. Athene, andere
groote plaatsen : Piraeus, Patras, Trikala,

WAKEN VAN GRIEKENLAND.

regenachtig. De bodein is steenachtig en
waterarm, terwijl nog veel grond braak ligt.
Prod. : katoen, vijgen, graven, huiden,
honing, krenten, olijfolie, sponzen, zijde, Z.vruchten, tabak, was en wijn, ook marmer en
ertsen. Hoofdbedrijven : handel, scheep-

GRIEKSCHE KUNST.

Korfoe, Hermoupolis, Volo en Larissa.
Grondwet van 1864, '90 en 1905 herzien. Het
parlement bestaat nit een Kamer met 176
leden, doQr algemeen en direct kiesrecht voor
4 jaar gekozen. Leger algem. weerplicht, in
vredestijd 27,000 man, in oorlogstijd ongev.
180,000 man. Spoorweglijnen (1905) 1241
K. M., telegraaflijnen (1904) 6303 K.M. De
oudste geschiedenis van Gri. en zijn bewoners
is mythisch (Trojaansche oorlog enz.) De
IEKSCHE KUNST.
Gri. vormen met de italici een tak der IndoGermaansche stammers. Ongev. 1100 v. Chr.
vaart, landbouw, bergbouw, veeteelt en een Dorische landverhuizing, waardoor de Gri.
weinig industrie. Inw. (1896) 2,433,806, iiaar het deel van den Balkan trokineest Gri. Katli.. 33,000 andere Christenen, ken. Van de oude afstammelingen der Gri.

Gri

359

Gri

bestaan nog slechts weinigen in eenige streken van Gri. en Turkije. De overigen of
Nieuw-Gri. zijn zeer vermengd met Slavische
stammen. De Gri. brachten een geheel nieuw
wereldtijdperk. Zij gaven aan het leven een
nieuwe ridging, vormden eigen kunst en
wetenschappen, die meerendeels een gunstigen invloed op de menschheid hadden. Zij
worden dan ook met recht genoemd het yolk
waaruit vooruitgang en beschaving zijn
voortgesproten. De eerste historische geschiedenis begint 776 v. Chr., met (le eerste olympiade. Het land bestond uit vele kleine staatjes, waarvan Athene en Sparta de machtigsten waren. Zij voerden verschillende oorlogen en Athene werd eenige malen ingenomen. Op het tooneel verschenen als machthebbenden Korintlie, Thebe, Macedonia, doch
146 v. Chr. werden zij alien door de Rom.
onder worden. Sedert de 6e eeuw, nederzetting van. Slavische volksstammen, vorming van
kleine rijkjes, die alien 1453 tot '60 bij het
Ottomaansche rijk werden gevoegd en sedert
eeuwen daarvan deel uitmaakten. 1821 kwam
het land in opstand en sclieurde het zich met
pulp der groote mogendheden van Turkije los.
Dit ging eenige jaren met verschrikkelijke
moordpartijen gepaard, totdat 1829 Turkije
voor de overmacht bukte en Gri. als zelfstandig rijk erkend werd. 1878 werd het land
net 13,369 K.M. 2 vergroot. 1897 oorlog met
Turkije, de Gri. laden de nederlaag, doch
weder gehoipen door de grootmachtigen, stelde Turkije zich tevreden met 75 mill. francs
vergoeding. 1905 werd de eerste-minister
Delyannis vermoord ; 1862 werd tot koning
gekozen prins George van Denemarken, als
George I.
Crieksche kerk of Gri. Oostersche of Oostersche Orthodoxe kerk, een deel der Katholiek-christelijke kerk, die zich in 1054 van de
Roomsch-Kath. kerk afscheurde. Deze heeft
vele oude ceremonien behouden, vele nieuwe
van de Roomsch-Kath. overgenomen, doch
ook verschillende regels zelf ingesteld, o.a. : de
Heilige Geest goat alleen van den Vader uit;
het huwelijk is der geestelijkheid voorgeschreven, doch slechts eenmaal, alleen de
hoogere geestelijken blijven ongetrouwd ; het
bezit van beelden is verboden. Verder zijn er
weer vastendagen dan vrije dagen, heeft het
kruisteeken nog hoogere waarde en zijn er
Brie kerkpatriarchen. Deze godsdienst telt in
het Osmaansche rijk 11 mill. in Rusl. 66
mill. en in Gri. en Illyrie 3 mill. aanhangers.
Het heeft aan pogingen om de Gri. met de
Roomsche kerk to verbinden niet ontbroken.
Crieksche mythologie, alle mythen en verhalen der oude Gri. over goden, goddelijke
wezens en halfgoddelijken. De Gri. maakten
voor alle natuurkrachten of natuurverschijnselen een god of goden, die zij aanbaden en

dienden. De goden werden voorgesteld als
handelende, denkende menschen als zij,
begaafd met zekere macht, doch onderworpen aan allerlei andere goden, die hen
konden veranderen in dieren, geesten
of dingen. Ook waren deze goden voortgekomen nit andere goden en godinnen. B.v.
uit de chaos of oertoestand der wereld
werden geboren Gaea (de aarde), Uranus
(de hemel), Tartarus (de onderwereld) en
Eros (de verbindende kracht of liefde).
Daarnaast verschijnen de Titanen en Cyclopen, die strijden met elkander, doch overwonnen worden door de Olympische goden
Zeus, die met zijn broeders Poseidon en
Hades, de wereldheerschappij verdeelden.
Daarnaast komen weder een groot aantal
goden, die onder verschillende namen voorkomen. Zeus was echter de hoofdgod.
Criep, zie Influenza.
Criesmeel, grove meelsoort van tarwe of
mais.
Crietman, reeds in de 14e eeuw was Fries".
verdeeld in gem., waarover een opperrechter
was gesteld, G. geheeten. Deze deelen noemde men ook grietenijen.
Criffie, schrijfvertrek, bureau van gerechtsakten, secretarit,„ van een rechtscollege.
Criffier, gerechtsschrijver, secretaris van
een of ander college (Prov. Staten, Rechtbank, enz.).
Criffioen of grijpvogel, een fabelachtig
beest der oudheid, had den kop en vleugels
van een arend en pooten en klauwen van
een leeuw.
Drift, riviertje in Geld., gekanaliseerd, valt
in den IJsel
Crijpskerk, gem., in Gron., bij Zuidhorn,
3421 inw.
Crijpskerke, gem. in Zeeland, bij Middelburg, 827 niw.
Crillparzer, (Franz) beroemd Oostenrijksch
dichter en dramaschrijver, 1791/1872.
Grimaldi, een der voornaamste adellijke geslachten van Genua, bezaten langer dan 4
eeuwen het prinsdom Monaco.
Crimassen (Fr.) leelijke gezichten trekken,
gekke dingen.
Crimbergen, (Victor Karel van) Belg.
schrijver, 1810/59.
Grimm, (Jacob Ludwich Karl) grondlegger

,

JACOB GRIMM.

der Duitsche philologie, 1785/1863; schreef
met zijn broeder een reeks kindersprookjes
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en Duitsche sager en deed vele taalkundige met soms 2000 M. hooge bergen omgeven,
vorschingen. Stelde ook met zijn broeder een de kust is aan alle kanten door fjorden inDuitsch woordenboek samen.
genomen en heeft vele rotsige schier- en
(2) (Wilhelm), Germanist, broeder en gewone eilanden en is toegankelijk voor den
mensch. W.kust 704,781 K.M 2 ., wordt bewoont door een 18 a 15,000 zielen sterken
Eskimostam, Groenlanders genaamd. In de
10e eeuw werd het door eon IJslander ontdekt en behoort Denemarken. Vele tochten
werden reeds daarheen gemaakt, o. a. Nan. sen.
Croenlo, gem. in Geld., bij Zutphen, 2914
inw.
WILHELM GRIMM.

medewerker van den vorige, 1786/1859 ; prof.
to Gottingen. Met zijn broeder een standbeeld to Berlijn.
Crimselpas,
pas tusschen Finsteraarhorn

Croensteen, zie Dioriet.
Croen van Prinsterer, zie Prinsterer.
Croesbeek, gem. in Geld., bij Nijmegen,

6711 inw.

Creep, zie Croup.
Grog, een drank bestaande nit een sterken
en de Dammagroep, Berner Alpen, 33 K.M.
drank met suiker en warm water.
lang, 2164 M. hoog.
Grimsby. Zie Great-Grimsby.
Grind, grint, het gruis van allerlei ge-

Crolloo,

dorp, gem. Rolde, Drente, 400

inw.

Crond, algemeene naam voor de aarde, de
steenten, dikwijls door het water rondgeslepen. Wordt in rivieren en zanderijen ge- bovenste kruimelige aardlaag, in bijzonder
de zwarte aarde waarin de plantenwereld
vonden.
Crindeiwaid, vruchtbaar dal van het Ber- haar voedsel vindt. (Ook) het onderste, laagste deel of grondsiag, steunpunt van het
ner Oberland in Zwitsl. 20 K.M. lang.
Crindwal,
Zwarte Dolfijn, (Globiocepha- een of ander, van een stelling of theorie.
Crondels,
(Gobioidei) fam. der Doornvinlus) een dolfijnsoort, 5-7 M. lang, leeft in
scholen in de N'iijke zeeen ; vleesch eetbaar, nige visschen, vele soorten, over de geheele
voedt zich met visch, week- en schaaldieren.
Grinnell-land,

N.-Amerikaansch poolland,

N'lijk van Groenland.
Criphus, (Lat.) net of raadsel.
Griqua, een yolk in Z.-Afrika, een kruising
van de boeren (Holl.) en Hottentotvrouwen,
bewonen het land Griqualand.
Griqualand,
Z.-Afrik. landstreek, sedert
1871 met Eng. Kaapkolonie vereenigd.
Twee deelen G. West, 39,358 KM 2 ., 83,375
inw. ; G. 0., 19,668, 152,618 inw. Het land
is rijk aan Diamanten.
Crodek, stad in Galicia, 11,845 inw.
Crodno, Russ. gouvernernent, 38,669 KM 2 ,
1,617,859 inw. ; boschrijk en moerassig, land
en tuinbouw, veeteelt en industrie. Hoofdst.
aan de Njemen, met dien naam, 46,871
inw. ; handel en spinnerijen.
Croede, gem. in Zeel., bij Oostburg, 2285
law.
(2) dorp in N.-Holl., bij Alkmaar, gem.
Kloetingen.
Creenendijk, dorp, gem. Hontenisse, Zeel.,
600 inw.
(2) dorp, gem. Hazerswoude, Z.-Holl.,
900 inw.
(3) G. of Zoeterwoude, dorp, gem. Zoeterwoude, Z.-Holl.
Croenland, het grootste eiland der aarde,
ligt ten N.-O. van Amerika in de Arctische
zee, heeft een oppervl. van 2,169,750 K.M 2 .
Het binnenland is geheel met ijs bedekt en

GRONDEL.

wereld verspreid, in zeeen,
111C1'011
on
rivieren.
Crondwet,
constitutie, staatspogram, de
regeling, het pogram, de eerste wetten
waarop een regeering rust, waarnaar doze
handelt en nieuwe wetten maakt. Het is
eigenlijk de wet voor de regeering. Zooals
de grondwet aangeeft is de regeering van
een land. Kan niet licht veranderd worden.
Groningen, N.'lijke prov. van Ned., grenst
aan Pruisen, Drente en Friesl., oppervl.
2298 K.M 2 ., 331,213 inw. ; 52 % van het
land is bouwland. 25 % weide, verder veel
geestgrond. Rijk aan vaarten en kanalen
o. a. Drentsch-, Damster-, Hoornsch-,
Hoen-, Boter- on Termunterdiep, N. WiIlems- en Stadskanaal, Westerwoldsche A.,
Pekel A. ens. De voornaamste steden zijn
Delfzijl, Appingedam, Winschoten, Veendam, Wildervank enz., net de hoofdst. aan
de Hunse, 75,370 inw. ; heeft vele belangwekkende oude en nieuwe gebouwen en inrichtingen. Er is handel in graan, vee en
eenige industrie en scheepvaart. G. was
langen tijd een deel van Friesland en maakte
zich in de 14e eeuw onafhankelijk, waardoor
strijd met Holl. en Utrecht, terwijl het plat-
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teland steeds met de hoofdstad in strijd
kwam. De stad werd 1282 in het Hanzeverbond opgenomen, 1429/39 oorlog met de Hamburgers. 1579 de Spanjaarden verslagen, 1580
weer Spaansch, 1594 door prins Maurits ingenomen, 1577 bij de unie aangesloten.
Cronsveld, gem. in Limburg, bij Meersen,
2215 inw.
Groom, (Eng.) bediende, rijknecht, palfrenier.
Groot, (Grotius) (Hugo de) Ned. jurist en
staatsman, 1583/1645 • pensionaris te Rotterdam. Als een der leiders der Remonstranten werd hij 1618 met Oldenbarneveld e. a.
gevangen genomen en veroordeeld tot
levenslange gevangenschap en vervallenverklaring van zijn goederen. Hij wist echter, door hulp van zijn dienstmeisje Elsje
van Houweningen en zijn vrouw Maria van
Reigersberg, in een boekenkist van het slot
Loevenstein, waar hij gevangen zat, naar
Gorinchem te ontsnappen en als metselaar
gekleed naar Frankrijk te vluchten, alwaar
hij in dienst van Zweden van of 1635 gesant te Parijs was. G. schreef verschillende
werken, waaruit blijkt dat hij een scherpsinnig phil., theoloog en jurist was.
(2) (Johannes Vincentius de), Ned.
Roornsch-Kath. godgeleerde , geb. 1848.
Croot-Ammers, gem.,
bij Sliedrecht, 1576 inw
goat-Azewlin, dorp, gem. Berg, Geld., 400
inw.
Crootboek der Nationale Schuld, het schuldenboek van een Staat, waarin ieder schuldeischer eon eigen hoofd heeft.
Groot-Britannie en lerland, bestaat uit
twee hoofdeilanden in de Noordzee en den
Atlantischen Oceaan, Eng. en Ierland. Van
Eng. heet het N'lijk deel Schotland, het
Z'lijk deel Eng. en het Z.-W'lijk deel
Wales, verder eenige daarom liggende eilan-
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den. Eng. en Wales hebben een oppervi. van
150,697 K.M 2 ., verdeeld in 54 graafschappen, hebben vele baaien en boezems en
daardoor natuurlijk gevormde havens. Verder zijn er vele rivieren en kanalen, wij
noemen : Humber, Wear, Tees, Theems, Medway, Avon, Severn, Towy, Dee, Mersey,
Eden en vele meren. Het land is deels bergachtig, deels vlak en vruchtbaar : CumbrainMountains, Penninisehe keten, gebergte van
Cornwall en Devon ens. Hoogste top Snow-
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don in Wales, 1094 M. hoog. Bevolking in
1905, 34,152,977 inw. Er waren 1901, 14
steden met meer dan 200,000 inw., Liverpool, Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield en Bristol, boven de 300,000 inw. Met
London als hoofdst
Schotland het N.'lijk deel van Eng., door
een landengte van minstens 100 K.M. breedte
daaraan verbonden, heeft een oppervi. van
78,895 K.M. 2 ; bijna geheel berg- of heuvelland. Ben Derag, hoogste top, 1115 M. hoog.
Haast geen rivieren maar veel meren. (1905)
4,676,603 inw. ; groote steden zijn : Glasgow,
Dundee, Aberdeen, Paisley, Leith en Govan,
met Edinburg als hoofdst.
lerland, W.'lijk van Eng., sedert 1801 met
Eng. vereenigd, heeft een oppervl. van
84,252 K.M 2 . Het middengedeelte is vlak en
sours moerassig, met aan de Z.-W.kust
eenig gebergte, Carntuai, hoogste top, 1041
M. hoog ; rivieren : Shennon, Lee, Barrow,
Boyne, Corrib en vele meren. Het land is
niet seer vruchtbaar en behoort aan een
Mein nantal Eng. grootlandbezitters, die
door verpachting en onderverpachting jaarlijks een groot kapitaai ontvangen, terwijl
de bevolking seer arm blijft. Hoof dzakelijk
worden er aardappels verbouwd, verder
haver en vias. Ook veeteelt (paarden en
schapen), textielindustrie, handel en mijnbouw
(steenkool, ijzer, hood, koper en silver).
(1905) 4,388,107 inw. Het gaat in bevelkingsaantal achteruit. Hoofdst.
andere groote steden : Belfast en Cork.
G. heeft gezamenlijk 313,844 K.M. 2 oppervl.
en (1905) 43,217,687 inw. ; (1906) 44,145,996
inw. Sedert 1815 tot 1904 zijn totaal
17,051,757 inw. naar andere gewesten geemigreerd.
De industrie in Eng. is aan grootte door
nog geen. Europeesch land overtroffen. Alle
takken van industrie worden er uitgeoefend,
waarvan metaal- en textielindustrie het
meest ontwikkeld zijn. Ook zee- en riviervisscherij is er seer uitgebreid, terwijl de
mijnen onuitputtelijkschijnen. De steenkoolnaijnen dekken ruimschoots de behoefte
van het land, terwijl nog duizenden tons
worden uitgevoerd ; daarop volgt ijzer, -toed,
tin, koper en sink. Verder brengt het land
steen, lei, tout, gips enz. voort. De Ens.
zijn eon zeevarend yolk, hun handelsvloot is
bijna de raeest uitgebreide, terwijl de militaire vloot tweemaal zoo groot is als twee
der grootste landen der wereld samen en
met koortsachtigen iiver wordt er aan gewerkt om dat zoo to houden. Zij bestond
(1907) uit 60 slagschepen, 30 gewapende
kruisers, 82 andere, 143 torpedobooten, 37
onderzeesche, terwijl op stapel stonden 5
slagschepen, 8 kruisers, 20 torpedobooten en
11 onderzeesche, doch nog meerdere zijn
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aangenomen, terwijl ook van uit de kolonien
aanbiedingen van schepen komen. Eng., of
eigenl. -United Kingdom of Great Britain.
and Ireland, is een constitutioneele monarchie, de kroon is erfelijk aan het huis Saksen-Coburg-Gotha. Verder twee kamers,
Hoogerhuis, .568 leden (lords), bestaat nit
prinsen, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders en peers. Het Lagerhuis, 670 leden, gekozen voor 7 jaar door personen van kenmerkenden welstand. Het ministerie bestaat nit
18 leden, die verantwoordelijk aan het parlement zijn. Er bestaat geen dienstplicht,
het leger wordt aangeworven. Het leger bestond (1905) totaal in vredestijd 1,034,000
man (over de vloot spraken wij reeds).
Spoorweglijnen (1907) 37,125 KM. Telegraaflijnen (staats) 86,498 KM. Bevaarbare
svaterwegen 9335 KM., waarvan 6145 ka»alen.
Verder heeft Eng. het grootst koloniaal bezit. In Europa : (Gibraltar en Malta) 328
KM 2 , 238,943 inw. In Azie : (zie Eng.-Indie) 5,227,049 KM2 , 301,898,852 inw. In
Afrika. : 6,354,510 K.M. 2 , 40,911,756 inw. In
Amerika : 10,441,594 K.M. 2 , 7,534,006 inw. In
Australia en Polynesia, 8,258,263 KM 2 ,
5,639,903 inw.
Het land was 85 v. Chr. tot 407 na Chr.
Rom. prov., ongev. 450 door de Angelsaksen
veroverd, die er 7 rijken stichtten ; 827 door
Egbert van Wessex vereenigd tot een rijk.
Herhaaldelijk invallen der Noormannen,
waarbij verschrikkelijke oorlogen. 1016/35
onder den Deenschen koning Knoet den
Groote. 1066 werd het land door de Normandiers veroverd en werd de Fr. taal ingevoerd
en alle andere gewoonten. 1154 huis van
Anjou. 1171 wercl Ierland, 1283 Wales, 1346
Schotland onderworpen, terwijl 1215 de
grondslag voor de Eng. grondwet werd gelegd. 1339/1453 successie-oorlog cm den Fr.
troon, 1343 eerste Lagerhuis bijeen. Het
huis Lancaster regeerde van 1339/1461. Begin
van den oorlog tusschen bet huis Lancaster
en York (Witte en bode Roos); beiden gingen ten gronde en het huis Tudor, afstammend van het huis Lancaster, kwam op den
troon, 1485 tot 1603, waarin de grondslag
der Eng. heerschappij ter zee wordt gelegd.
Afsclieuring der Roomsch-Kath. kerk. Daarna kwam door erfschap het huis Stuart op
den troon ; 1649 Karel I onthoofd en republikeinsche regeering onder Cromwell tot
1660. Tot '85 weder huis Stuart ; 1688 kwam
Willem van Oranje, stadhouder der Ned.,
gemaal van de oudste dochter van den verjaagden koning Jacobus II, naar Eng. en
nam de Eng. kroon aan. Zijn regeering was
rustig, terwijl Eng. macht weer zeer versterkt werd en die van Frankr. zoo goed als
gebroken. W. stierf echter kinderloos. 1714
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het huis Hannover. Het Eng. koloniaal bezit
werd zeer uitgebreid. Tijdens Napoleon had
Eng. veel te lijden, de kolonien breidden zich
echter uit, terwijl 1776 de N.-Amerik. kolonie afviel. Het land was echter door de tallooze oorlogen zeer verarmd en het yolk begon allerlei vrijheden te eischen. Ierland
kwam voortdurend in gisting. 1837/1901 koningin Victoria, 1857 opstand in Indie, 1869
afschaffing der Anglicaansche staatskerk,
'81 inval in Z.-Afrika, doch mislukt. Optreden tegen Ierland 1886, 1899/1902 oorlog en
annexatie van Z.-Afrika. Dit bezorgde het
land een tekort van 45 mill. pond sterling,
waardoor invoerrechten op graan en meel
enz. moesten worden geheven. 1901 opvolging
van koning Edward. Sedert de laatste eeuw
voortdurend oorlog en veroveringen in kolonien en koortsachtigen angst voor oorlog met
de Europeesche staten, waardoor het voortdurend bouwen van oorlogsschepen. Er is
sprake van het invoeren van den algemeenen
dienstplicht.
Crootebroek en Lutjebroek,
gem. in N.Holl., bij Enkhuizen, 3010 inw.
Croote Eylandt, eiland in de Golf van Car
pentaria, 4000 K.M. 2 .
Croote Caastmeer, meer, gem. Wijmbritseradeel, Friesl.
Crootegast,
gem., Groningen, bij Zuidhorn, 5767 inw.
Croote-W ielen,
meer, gem. Tietjerksteradeel, Friesl.
Groot-Schermer,
dorp, gem. Z.- en N.Schermer, N.-Holl., 600 inw.
Crootvizier, ongev. als eerste minister of
premier.
Crootvorst, titel voor de Russ. prinsen.
dorp, gem. Zundert, N.Groot-Zundert,
Brab., 1300 inw.
Gros, is 12 dozijn of 144 stuks.
Crosnyj, stad, Russ. gebied Terek in Transkaukasie, aan de Sunska, 15,599 inw. ; petroleumbronnen.
Crosse, afschrift in executorialen vorm van
een gerechtelijke of notarieele akte. Ook een
handelsterm voor het geldleenen voor handelsoperatien, die gevaarlijk zijn, doch veel opleveren.
Crossenhain, stad aan de Roder, Saksische
prov. Dresden, 12,064 inw. ; textielindustrie.
Crosseto, It. prov. in het oude Toscana,
4586 K.M. 2 , 144,725 inw. Hoofdpl. G., 8843
inw.
Crossier, koopman in '4 groot (en gros),
iemand die groote hoeveelheden koopt en bij
kleine hoeveelheden aan wederverkoopers
verkoopt.
stad in Moravia, 36,873
Crossmeseritsch,
w.
(Nagy-Varad) hoofdstad,
Grosswardein,
Hong. kamitaat Bikar, 50,177 inw. ; wijuhan-
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del, wolindustrie, Roomsch-Kath. en Gri.Kath. bisschop.
Crotesk, (It.) wonderlijk, grillig, zonderling.
Crotesken, wonderlijke, onnatuurlij ke afbeeldingen van menschen, dieren en planter]:
Croth, (Klaus) Duitsch dichter, 1819/99;
prof. to Dresden.
Crotius, zie Groot (Hugo de).
Crottaglie, stad, It. prov. Lecce, 11,472 inw.
Crotte, stad, It. prov. Girgenti, 11,055 inw.
Grouchy, (Emanuel, markies de) Fr. maarschalk, 1766/1849. Door zijn niet intijds op
het slagveid komen wend de slag bij Waterloo
grootendeels beslist.
Groins-, dorp, gem. idaarderadeel, Friesl.,
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Guam, grootste eiland der Ladronen, 514
K.M. 2 , 9000 inw. Hoofdst. Agana ; 1898 door
Spanje aan de Ver. Staten van N.-Amerika
afgestaan.
Cuanabacoa, stad op Cuba, pros-. La Habana, 13,965 inw.
Guanajuato, staat in Mexico, 28,363
K.M. 2 , 1,065,317 inw. ; bergachtig en vulkanisch. Hoofdst. G., 41,486 inw.; gaud- en zilvermijnen; 1905 zwaar geteisterd door een
wolkbreuk.
Cuanare, hoofdst. van Portuguesa, staat
in 'Venezuela, 9000 inw. ; uitvoer van koffie.
Guano, een meststof, bestaande hooldzakelijk uit uit•erpselen van zeevogels en half
verteerde lijken ei1 beenderen van allerlei
wezens. Wordt in groote hoeveelheden gevon-

2400 inw.
Crubbenvorst, gem. in Limburg., bij Horst, den op het kustgebied van Z.-Amerika en de
1760 inw.
W.-Indische eilanden. Wordt gebruikt voor
Cruic, (Sava) (spreek uit Kroeitsj) Ser- meststof en bereiding van super-phosphaten.
visch officier en staatsman, geb. 1840.
Guantanamo, stad op Cuba, 17,300 inw.
Crumo Appula, stad, It. prov. Bari,
Guarani, Indische stain in Paraguay, Z.12,054 inw.

CriMberg, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Leignitz, 20,983 inw. ; wolindustrie.
Crundtvig, (Nikolai Frederik Severin)
Deensch geschiedschriiver, dichter godgeleerde, 1783/1872.
Cruzie, zie Georgi6.
Guadalajara, Spaa_n sche pro•.,
12,113
K.M. 2 , 200,186 inw. vruchtbare hoogvlakte.
Hoofdst. G., 11,513 inw.
(2) hoofdst. van Jalisco, stoat in Mexico,
101,208 inw.; glas-, ijzor- en staalindustrie.
Guadalaviar, rivier in 0. Spanje, mondt in
de Middell. Zee, 245 K.M. lang.
Criadalcanar, het grootste der Eng. Salomonseilanden, in den Stillen Oceaan,
6500 K.M. 2 .
Cuadalcazar, stad in San-Luiz-Potosi, staat
in Mexico, 30,435 inw. ; mijnen.
Cuadalete, rivier in. Sp. prov. Cadix, 111
K.M. lang.
Cuadaloupe, (La) het grootste Fr. eiland
der Kleine Antillen, bestaat uit Basse-Terre
(met hoofdst.) en Grande-Terre, 1603 K.M. 2 ,

182,112 inw.; tropisch klimaat. Sulker, cacao,
rijst, mais en koffie; 1493 door Columbus
ontdekt, 1635 Fransch.
Guadalquivir, (Wad-al-Kebir) rivier in Z.
Spanje, mondt in de Golf van Cadix, 602
K.M. lang, 80 K.M. bevaarbaar.
Cuadarrama, (Sierra de) bergketen in
Spanje, 2412 M. hoog.
Guadiana, rivier in Sp., mondt in de Golf
van Cadix, 509 K.M. lang.
Cuadix, stad, Spaansche prov. Granada,
12,616 inw.
Cualateiri, vulkaan in Peru, 6692 M. hoog.
Cualeguaychu, stad in Argentinie, 13,280
inw.
Cualilos, berg in Peru, 5195 M. hoog, pas
van G., 4223 M. hoog.

Amerika.

Guarico, zijrivier van den Orinoco, in Venezuela. (2) staat in Venezuela, 66,251 K.M. 2 .
183,930 inw. Hoofdst. Calabozo.
Cuastalla, stad, It. pro -v. Reggio nell'
Emilia, 11,091 inw.

Guatemala, republiek in Centr. Amerika,
grenst aan Mexico, Antillenzee, Honduras.
en den Gr. Oceaan ; oppervl. 113,030 K.M. 2 ,
(1_903) 1,842,135 inw. Zeer bergachtig en viacanisch. Agua 4410 M., Fuego 4259 M.
hoog. Klimaat gezond, met ongezonde warme
kuststreken. Grond vruchtbaa•, met veel
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bosschen. Prod. : indigo, koffie, cochenille,
mals, tarwe, rijst, tabak, cacao, katoen, sui-

ker, verf timmerhout. Aan fret hoofd een
president, door algemeen kiesrecht voor 6
jaar gekozen, met Grondwet van 1879 ; 'rationale vergadering van (39 leden, voor 4 jaar
gekozen en staatsraad van 13 leden. De hevolking is 2/3 Indiaan, overigen : nakomelingen der Spanj., taal Spaansch. In vredestijd
seen leger, in oorlogstijd 57,000 man, 30,000
reserve. Spoorweglijnen (1905) 644 K.M.,
telegraaflijnen 5454 K.M. 1821 maakte het
zich los van Spanje, 1839 ontbinding der
Centr. Amerik. federatie, G. zelfstandig.
President 1905/11 Estrada Cabrera. Dikwijls
revolutie.
(2) Hoofdst. G. van de republiek G..
(1906) 96,560 inw. Verdere havensteden : San
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Jose, Champerico, Ocos, Puerto, Parrios en
Livingston.
Cuaviare, linker zijrivier van den Orinoco,
1500 K.M. lang.
Cuayama, stad op Portorico, 15,000 inw.
Guayana, zie Guyana.
Guayaquil, stad in Ecuador, Z.-Amerika,
60,000 inw. ; handel en scheepvaart.
Guayas, kustprov. in Ecuador, 29,755
K.M. 2 , 98,110 inw.. Hoofdst. Guayaquil.
Cubbio,
stad, It prov. Perugia, gem.
26,718 inw.
Cuben, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Frankfurt, 33,122 inw. ; textielindustrie.
Cullen Aa, rivier in Jutland, Denemarken,
143 K.M. lang.
Cue!fen, zie Ghibellijnen.
Guerilla, een oorlog met of tegen benden
of ongeregelde troepen.
Cuerre, (Fr.) oorlog.
Guerrero, staat in Mexico, 64,756 K.M. 2 ,
479,205 inw. ; bergland, zilver- en goudmijnen. Hoofdst Cilpancingo
Cuesde,
(Mathieu Basile, gezegd Jules)
Fr. socialist, geb. 1845, hoofdred. „Egalite".
Guernsey, Eng. eiland in het Kanaal, 65
K.M. 2 , 40,477 inw. Hoofdst. St. Peter Port.
Guide, (Fr.) gids, leidsman
Cuildfort, hoofdst., Eng. graafschap Surrey, 15,937 inw.
raadhuis to Londen.
Guillotine, een inrichting, die gebruikt
wordt voor onthoofding, 20 Maart 1792 aangewezen als eenigst werktuig voor do doodstraf in Fr.
Guinea,
kustland in W.-Afrika aan den
Atlantischen Oceaan, van Kaap Palmas tot
Kaap Negro. Verdeeld in Opper- of N.-G. en
Neder- of Z.-G. Opper-G., het incest G. genoemd, is zeer vruchtbaar, heeft veel bosschen en warm klimaat. G. is verdeeld in :
Portugeesch G., met de Bissagoseilanden,
Fr. G. (zie Senegambie, Soedan en Frankr.),

prov., 1885 K.M. 2, 195,850 inw. ; industrie.

Hoofdstad St. Sebastian.
Cuirlande,

(Fr.) clinger van bloemen en

groen.
Cuiscard, (Robert) hertog van Apulia en
Calabria, beroemd veldheer, 1015/85 ; verjoeg de Sarracenen uit It., hielp paus Gregorius VII bevrijden, deed 2 tochten naar
het Gri. keizerrijk.
Guise, een Fr. familie, die zich vooral in
de Kath. partij en later bij de Hugenotenvervolging bekend heeft gemaakt, daaronder
eenige hertogen van Lotharingen.
Cuitaar, een snaar-instrument dat met de
wingers wordt bespeeld.

Cuizot, (Francois) Fr. historicus en staatsman, 1787/1874 ; was minister. Schreef verschillende werken.

Cujerat, (Goedsjerat) stad in Punjab, Eng.
India, 18,000 inw.
Culdborgsond, zeeengte tusschen het Deensehe eiland Laaland en Falster.
Gulden,
standaarcl-must der Ned., heeft
Gr. fija zilver en eeu courante waarde
Eng. G., Peperkust met Liberia. Verder de van 100 centen.
Ivoorkust, bijna geheel Fr., de Goudkust,
Guidensporenslag, slag bij Kortrijk in 1302
Eng., de Slavenkust en Togoland Duitsch. tusschen Fr. en de Viamingen.
Fr. kolonie Dahomey, Eng. kolonie Lagos,
Culdenvlies, con ridderorde 10/1 1429 door
Eng. gebied Nigeria, Duitsche kolonie Ka- hertog Philip III, den Goede, van Bourgonmeroen tot aan Kaap Lopez, Spaansche die gesticht, sedert 1700 Oostenrijksche en
kolonie Rio-Muni en de rest, Neder-G., de Spaansche orde le kiasso.
kuststreek van den Congostaat en do kusten
Cullivers reizen, een satiriek bock v. Swift.
Loanda, Benuelia, Mossamedes. De kusten
Culpen, gem. in Limburg, bij Maastricht,
zijn zeer warm en slecht toegankelijk. Het 2567 inw.
land heeft weinig havens. Do grenzen zijn
Cumbinnen, regeeringsdistr. in 0.-Pruisen,
nog niet juist bepaald. Zie verder de opge- 10,942 K.M. 2 , 792,240 inw. Hoofdst. aan de
geven namen. Zie ook Nieuw-G.
Pisa, 14,000 inw. ; veehandel.
Cummersbach, stad, Pruisisch regeeringsGuineesche biggetjes,
(Cavia cobaya)
kpaagdier uit Z.-Amerika, thins geheel als distr. Keulen, 12725 inw.
CUMI ►li, hetzelfde als gone of caoutchouc.
huisclier, wordt niet meet in 't wild aangetroffen, 20 a 25 e. M. lang.
Cunning, (Johannes Hermanus) Ned. godCuipuzcoa, eon der Baskisehe Spaansche p.;eleerde,f.,,:eb 1829; prof. to Leiden.
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(2) (Johannes Hermanus) zoon van den en schrijver, 1811/78, schreef novellen en
drama's.
vorige, geb. 1856 ; schreef gedichten.
Guyana, Iandstreek in N.'lijk Z.-Amerika,
Ciinst, (Frans Christiaan) Ned. vrijdentusschen den Orinoco en Amazonenrivier. Het
ker, 1823/85 ; red. van „De Dageraad".
Gfinther, (Siegmund) Duitsch wiskundige is verdeeld tusschen Venezuela (prov. Bolivar), Brazilie (staat Amazonas), Eng., Ned.
en geograaf, geb. 1848 ; prof. to Munchen.
Cuntram, koning der Franken, 561 heer- en Fr. Ned. G., zie Suriname, hoofdst. Paramaribo. Fr. G., het gedeelte tusschen Maroni
schappij over Orleans en Bourgondie.
Gurara, Oase in de N.W. Sahara, 2800 en de Oyapoc, 78,000 K.M. 2 , 30,310 inw.;
prod. : cacao, katoen, koffie. Zie ook.
K.M. 2 , 80,000 inw. 1895 door de Fr. bezet.
Curko, (Ossip Wladomiriwitsj) Russ. gene- Cayenne, Duivelseiland enz. Hoofdstad
raal, 1828/1901, gouverneur van Petersburg. Cayenne. 1499 word de kust ontdekt en het
Custaaf, naam van eenige koningen van eerst door Ned. een kolonie gesticht. 1626
Zweden. I, (G. Erikson Vasa) 1496/1560, vestigden zich de Fr. en Eng. in die streek.
verzette zich tegen de heerschappij der Eng. G., het W.'lijke deel, 264,470 K.M. 2 ,
Denen. 1521 bestuurder, 1523 koning. Voerde 294,934 inw.; suiker, bout, goud, diamant,
'27 de reformati© in, '40 erfelijk. II, (G. finest enz. Hoofdst. Georgetown.
Guy de Maupassant, zie Maupassant.
Adolf) 1594/1632, volgde 1611 zijn vader op,
vasalstaat in Voor-Indic, 75,281
streed tegen Denern., Polen on Rusl., daarna
in den 7-jarigen oorlog, viel bij Ltitzen. III, KM 2 , 2,933,000 inw.Hoofdst. G., 104,083 inw.
Gymnasium, eon inrichting van onderwijs
1746/92, volgde '71 op, gaf eon nieuwe staatsregeling, streed gelukkig tegen Rusl., stierf in vreemde talen en andere vakken, als voorna eon aanslag aan zijne wonden. IV, (G. bereiding voor de universiteit.
Cymnastiek, de kunst en leer der lichaamsAdolf) 1778/1837, volgde '92 op, verloor Finland,tan Rusl., en groote landstreken aan oefening. Nerd vooral bij de oude Gri. uitFr., word 1809 afgezet en zijn erfgenamen geoefend.
Cynvie, stad in Queensland, Australie,
yen-alien verklaard. Leefde daarna in Zwitsi. ;
werd opgevolgd door Karel XIII van Sun- 11,959 inw. ; nabij goudmijnen.
inrichtingen
Cynaekologische klinieken,
dermannland.
(2) V , koning van 7weden, e.e.b. 1858 ; 1 . 881 voor vrouwen en meisjes met geslachtsziekten • ook voor verlossing.
Cynandrie, (Gri.) dubbelsiachtigheid, wa,arbij de vrouwelijke deelen de overhand hebben .
(Gri.) dnbbelslachtigheid,
Cynanthropos,
waarbij de mann.elijke deelen de overhand
hebben.
Cyorna, stad, Hong. komitaat Bok4s,
11,545 inw.
Cynerium, het zilver- of pampasgras ; komt
'/
nit Z.-Am., is een sierplant.
.
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gehuwd met Victoria, prinses van Baden.
Was 1900/1901 en 1903/05 regent en volgde
1907 zijn vader op.
(3) (G. Adolf) zoon van den vorige, kroonprins van Zweden, geb. 1882 ; gehuwd met
prinses M argaretha van Connaught.
Gustav vom See, pseud. van Gustav van
Struensee.
Custrow, stad in Mecklenburg-Schwerin,
16,886 inw.
Gutenberg, (Johannes of Henne) eigenlijk
Gensfleisch van Sorgenloch, 1397/1468; werd
langen tijd voor den uitvinder der boekdrukkunst gehouden • in de 16e eeuw geloofde
Cyoi:gybs, (spreek nit Dsjoendsjoes) stad,
men meer aan zijn compagnon Joh. Fust.
Hong. komitaat Heves, 16,442 inw.; graan
Zie Boekdrukkunst.
Cuthrie, hoofdst. van het territorium Okla- hanclel.
Cyrometer, (Gri.) sneiheidsmeter bij om
hama, N.-Amerika, 10,006 inw.
Cmttapercha, guttaperka of getah-pertja, wentelingen.
Gyula, hoofdst., Hong. komitaat 1341148,
ongev. het zelfde als gem of caoutchouc.
Gutzkow, (Karl Friedrich) Duitsch dichter 22,446 in w.

H.
(5) naam voor het rnannetje der hoenderH, de 8e letter van ons Alphabet ; wordt
in 't It. nooit en in 't Fr. weinig uitgespro- aehtige vogels.
ken. Rom. cijfer, H 200.
H.A., afkorting van Hectare.
Haaften, gent. in Geld., bij Geldermalseii,
2513 inw.
Haag, (Den) zie 's-Gravenhage.
Haaien,
(Squalidae) een groep van roofvisschen, huid niet met schubben bedekt,
maar met beenknobbelige schildjes. Komen

HAAN.

Haan Hettema, (Montanus de) Ned. schrijver, 1796/1873.
haren (Pili), de draadachtige
Haar,
lichaampjes, die in de menschelijke ent
dierlijke huid zijn ingeplant en deze op
verschillende plaatsen dicht bezetten, komeii
ook bij de planten voor. Het haar dient ter
bewaring van de huidwarmte.
(Bernard ter) Ned. godgeleerde
(2)
ill verschillende soorten en grootte tot 12 M. dichter, 1806/80.
in de meeste zeeen voor, worden zeer ge(Barend ter) zooli van den vorige,
(3)
vreesd e gejaagd on). hun traan.
1831/1902.
Haaksbergen,
gem. in Overijsel, bij EnHaaren, gem. in N.-Brab., bij Boatel, 1827
schede, 5460 inw.
inw.
Haam, halsjuk voor paarden.
Haarlem, gem. en hoofdst. van N.-Holl.,
Haamstede, gem. in Zed., hij Brouwers- 70,348 inw. ; inooie stad met dito omstreken,
haven, 1015 inw.
in 't buitenland nicest bekend als de bloeHaan, (IRomke Everts de) Ned. 'aerator, menstad, naar de daar zoo veel gekweekt
wordende bolplanten. Standbeeld van Koster,
geb. 1833.
(2) (Matthys de) was 1725/29 gouverneur- St. Bavokerk met beroemd orgel, verder
Nieuwe Kathedraal, bosch en vele oude
generaal van Ned.-Indic, 1663/1729.
(3) (Willem de) Ned. musicus, geb. 1849.
bezienswaardige gebouwen. H. werd in de
(4) (A. F. E. de) -Ned. sehrijver, gel). 1834. 10e eeuw bet eerst 1572 belegerd
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door de Spanjaarden, verschrikkelijke wraak- Duitschen troon en sticlitte 1278 het Oostenoefening.
rijksche huis. lfet braclit van 1438 tot
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gem. 1740 13 heerschers op den Duitschen troon.
bij Haarlem, 3676 inw.
1482 kwam Bourgondie bij de bezittingen en
Haarlemmermeer, een in 1840/53 droog ge- 1504 kwam het huis door huwelijk op den
De
legd meer in het Z.'lijk deel van N.-}loll., Spaanschen troon, die 1700 uitstierf.
oppervl. van ongev. 18,000 H.A. zee• tegenwoordig in Oostenrijk regeerende Frans
vruchtbaar land, thans gem., 19,318 inw. Joseph I is een nakomeling van het OostenHaarlemmerolie,
een medicament, uitge- rijksche huis. Door huwelijk verbonden met
vonden te Haarlem en sedert jaren daar ge- het huis Lotharingen.
maakt en over de gelieele wereld verspreid,
Hache, (Fr.) gerecht van stukjes vleeseh
bestaat nit 3 deelen terpentijnolie, 1 deel gekookt met uien en kruiden.
lijnolie, en daarin zwavcl opgelost. Wordt
Hackel, zie Hatckel.
door de verkoopers tegen bijna alle kwalen
Haddington,
(East Lothian) Schotsch
nanbevolen.
graafschap, 725 K.M. 2 , 38,662 inw. Hoofdst.
dorp, gem. Borenlo, Geld., 400 IL, 5125 inw.
Haarlo,
inw.
Haddsch of Haddsj, bedevaart naar Mekka.
Haarmuggen, (Bibioniciae) een muggengeHadeln,
landschap in Hannover, daarin
slaclit der tweevleugelige insecten.
het H.'sclie ka na a , verbindt Elbe met
Haarsteeg,
dorp, gem. Hedikhuizen, N.- Weser.
Brab., 1100 inw.
Hades, in de Gri. mythologie, broeder van
Haarzuilens, gem. in Utrecht, bij Maars- Zeus, een beheersclier der onderwereld.
sen, 547 inw.
Eteerscht met zijne gemalin Persephone. Hij
Haas, (Leptis) een geslacht van knaagdie- draagt in afbeeldingen den sleutel bij zich en
ren, waarvan ongev. 40 soorten, komt in ge- naast hem is altijd de helhond Cerberus.
heel Europa voor. Scherp van reuk en geHadjs, zie Haddsch.
Hadrianus, zie Adriaan.
(2) (Publius Aelius) 117/138 na Chr. Rom.
keizer, geb. 76 na Chr., aangenomen zoon en
opvolger van Trajanus. Deed vele bouwwer...,
ken verrichten, braclit op verschrikkelijke
wijze de Joden ten onder, bereisde zijn land.
Haeckel, (Ernst) Duitsch zooloog, phil.,
Darwinist, natuurkundige en baanbreker van
HAAS.
het monisme, geb. 16/2 1834. Traci op zijn
boor, zeor vreesachtig en vlug ; het wijfje 75ste verjaardag, 1909, als prof. te Jena af,
werpt 3 a 4 keer per jaar 3 a 5 jongen, die om zich verder nog in stilte aaii zijn studie
in ceii jaar geslachtsrijp zijn.
Haastrecht, gem., Z.-Holl., bij Schoonhoven, 1793 inw.
Habakuk, een der kleine profeten der Israelieten, leefde ongev. 600 v. Chr., tijdens
koning Jojakin.
(San Cristobalde La) hoofdstad
Habana,
van 't eiland Cuba, 235,981 inw.; eerste handelsplaats der republiek en van W.-Indio,
veel tabak- en sigaren-uitvoer. Oude en
HAECKEL.
nieuwe bezienswaardige gebouwen.
Habbema, (Koos) pseud. van Herm. Heijerte kunnen wijden. Schreef talrijke, meest
mans Jr.
populaire wetenschappelijke werken en hield
Haben, in Duitsche boekhouding credit.
zich voornamelijk met de afstammingsleer en
Habesj, zie Abessinie.
Habib Oellah Khan, sedert 1901 emir van ontwikkelingsgeschiedenis bezig.
gem., Belg. prow. AntwerHaegenbroek,
Afghanistan, geb. 1872.
Habich, (Ludwig) Duitsch romanschrijver, pen, 23,500 inw.
Haelen, gem. in Limburg, bij Roermond,
geb. 1830.
872
inw.
(Lat.)
geschiktverklqring.
Habilitatie,
Haema, (Gri.) bloed.
(Fr.) gewoontebezoeker, stair,
Habitué,
Haematologie, (Gri.) leer van het bloed.
gast, vaste klant.
bloeddiertjes, diertjes, die
Haematozoen,
Habsburg, Duitsch vorsteiihuis, Werner I
was de eerste die dezen titel voerde, gest. in 't bloed van menschen en dieren voor1096. Rudolf 1, 1273, kwam als keizer op den komen.

Haemophllle, bioedziekte.
Haemorrhoiden, aambeien,

een knobbelige
uitzetting van de aderen van den endeldarm,
licht vatbaar voor ontsteking. Werkt ontstemmend en is zeer pijnlijk. Ontstaat bij
slechte stoelgang, verstopping, dus meest bij
personen, die een zittend leven leiden. De
beste genezing is beweging en dieet. Is moeilijk geneesbaar.
Haemostase, (Gri.) stilstand van 't bloed
Haemstede, (Witte) buiteneehtelijke zoon
van Floris V, heer van Haemstede, bevrijdde 1304 Holl. van de Vlamingen.
Haernijck, (Hippoliet) Belg. schrijver, geb.
1858 ; schreef o. a. „Oorlog en vrede".
Half, (Deensch) golf, inham, deel van een
Zee.

Halt,

Hai
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zie Eendagsvliegen.

Ned. natuurkundige, geb.
1852. Prof. to Gron.
Hagedissen, (Sauri) orde der kruipende
Haga, (Herman)

dieren, vele soorten met verschillende grootten
en gedaanten ; meest onschadelijk. Velen leven
in de tropische gewesten, op 't land of in 't

Hahnemann,
(Christian Friedr. Samuel)
grondlegger der homoeopathie, 1755/1843.
Hahn-Hahn,
(Ha, gravin von) Duitsch
schrijfster, 1805/80, schreef gedichten en
romans. Werd 1850 Kati'. en ging 1852 in
een klooster.
Haiderabad, (Hyderabad) Eng. vasalstaat
in Voor-Indie 214,179 K.M 2 ., 1,141,142
inw. ; hoofdstad H., 448,466 inw. ; paleizen,
Hindoetempels; katoen en papierindustrie.
(2) stad in Eng. presidentschap Bombay,
69,378 inw.; paleizen en oude vestingen.
Haiduken-Komitaat, Hong. komitaat, 3353
K.M2 ., 148,606 inw.; laagland met meren.
Hoofdst. Debreczin.
Haimonskinderen of Heemskinderen, de 4
zonen van Haimon, graaf van Dordogne ; de
helden uit een sage uit de 12e eeuw.
Hainan, (officieel Khioerg-tsjoe-foe) eiiand
in de Chineesche zee, 34,100 K.M 2 ., 2 mill.
inw.; vruchtbaar, en koper, goud, zilver en
zoutmijnen ; gebergte tot 1800 M. hoog;
hoofdst. Kiang-tsjoe, traktaatshaven Hoihoc.
Hainaut, Fr. naam v•por Henegouwen.
Haine, rivier, Bag. prov. Henegouwen, 70
K.M. lung.
Hai-phong, zeehaven in Tonkin, 18,500 mw.
Haiti, Santo Domingo, voorheen Hispaniola , een der 4 groote Antillen-eilanden, 77,253
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le.?1/1 2 ., 1,957,140 inw. ; bergachtig, Monte
Tina, hoogste top, 3139 M. '''hoog. Heet en
voclitig klimaat; prod.: koffie, cacao, sui-

water, hebben twee of vier pooten en een
langen staart, bekleed met schubachtige
plaatjes van allerlei kleur. H. moeten in de
oudheid veel grooter geweest zijn.
Hage,/, atmospherische neerslag in den
vorm van kieinere of groote korrels ijs.
Hageman, (Maurice) Ned. rnusicus, geb.
1829.
Hagen, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Arnsberg, aan de Ennepe, 66,759 inw.;
metaalin dustrie.
(2)
(Friedr. Heinr. von der), Duitsch
gerinanist, 1780/1856. Prof. to Berlijn, gaf
0. a. nit „Nibe,lingenlied".
(3) (Steven van der), Ned. admiraal, bereikte 1602 de kust van Koromandel, ver°verde Amboiva.
Hagenau,
stad in Beneden-Eizas, 17,960
inw.
Hagerstown, stad in Maryland. N.-Amerika, 13,591 inw.
agestehi, gem. in Z.-iioll., bij Via lien,
1016 jaw.
HagiaRraphen, f\ () Tii.) de boeken des Bijbe1 ,4
,,,,
,ceschreven hij inspiratie ; die boeken des
Bijbels, die iiiet hehooren tot do wetgevende
of profetisehe.
E-17' 11 -,..1, (Albert) Ned. ('aricaLurist, gel)
1877; t( , ekenaar yap „De Notenkraker", gal

tenige portefeuille ,, 11(t teekeningen
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key, katoen, hout, honig, hi iden en vruchten. Het is verdeeld in twee rijken. Het
O'lijke deel is do republiek Santo Domingo
(zie aid). Het W'lijk deel de republiek
Haiti, oppervl. 28,676 K.M 2 ., (1905)
1,425,000 inw.; meest Negers en. Eiilatton
en Franseb sprekende fat.4T. Hoofdst. Port,
au-Prince. Aar bet boord staat eon pru6iECM. Lagerhuis en
dent net 6 ministers.

Senaat. Grondwet van 1889. SpoorwegiiineD
(1905) 225 K.M.; leger in vredestijd 6900
man, vloot (1906) 5 schepen. Het land word
1492 door Columbus ontdekt; Spanjo en
Frankr. 13:line ► het in bezit. 1795 geheel
Fr., 1734 afstthaffing der slavernij, 1803
Aiehting der Negerrepubliek, verjaging (icr
Fr. ; later ontisthildelt de twee republieken.
Het lz111 i veel op,, tand. o. a. 1899, 1rk90
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en 1902 ; H. heeft president Nord Alexis,
voor 1902/9 gekozen.
Hajdu-Boszormeny, stad, Haiduken-komitaat, Hong., 25,070 inw.
stad, Haiduken-komitaat,
Hajdu-Nanas,
Hong., 15,884 inw.
Hajdu-Szoboszlo, stad, Haiduken-komitaat,
Hong., 15,541 inw.
Hajduk, zie Haiduken-komitaat.
Hakodate, vrijhaven aan de Z.-kust van
het Japansche eiland Jesso, 78,040 inw. ;
ijzergieterijen ; sedert 1854 geopend.
H akon, eenige koningen van Noorwegen.
H. VII, 2e zoon van Frederik VIII, koning
van Denemarken, geb. 1872, 1905 tot koning
gekozen.
Hal, stad, Belg. prov. Brabant, 13,100 inw.
Halbe, (Max) Duitsch tooneelschrijver,
geb. 1865.
Halberstadt, stad, Pruisisch regeeringsdistrikt Maagdenburg, 42,810 inw. ; industrie.
Haleb, zie Aleppo.
Haien, (Don Juan van) graaf van Peracampos, Spaansch generaal, 1790/1864, streed
in Belg. tegen Ned. (1830), - 1836 tegen de
Carlisten.
(2) gem. in Limburg, bij Roermond, 872
inw.
Halesowen, stad, Eng. graafschap Worcester, 23,574 inw.
(Jacques Fromental) Fr. operaHalevy,
eomponist, 1799/1862.

J. F. IIALtV Y.

(2) (Ludovic), Fr. tooneelschrijver en
romancier, geb. 1834 ; zijn operetten werden
ongev. alien door Offenbach op muziek
gezet.
Half-apen, zie bij Aap.
H alfvleugeligen, (Hemiptera,) een orde der
insecten, kenmerken : ringsnuit en onvolkomen gedaanteverwisseling, achtervleugeis
door de voor v-leugels overdekt ; ongev. 12,000
soorten, over geheel de aarde verspreid,
daaronder de luizen en wantsen.
Halfweg, dorp, gem. Ha arlemmerliede, N.Holl.
Halicarnassus, beroemde stad der oudheid,
in Carie, aan de N.kust der Carische Golf.
Hallcore, zie Dugong.
Encyclopaedie 24
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Halifax, fabrieks- en handelsstad, Eng.
graafschap York, 104,933 inw.; hoofdplaats
der Eng. wolindustrie.
(2) Hoofdst., Nieuw-Schotland, Canada,
40,832 inw.
(Owen) pseud. van James Davis,
Hall,
Eng. dichter, 1853/1907.
(2)
(Maurits Cornelis van), Ned. jurist,
staatsman en. schrijver, 1768/1858.
(Floris Adriaan, baron van), Ned.
(3)
staatsman en schrijver, 1791/1866, redde het
land, door een leening, van bankroet. Eenige
malen kabinetsformateur.
(4) (Herman Christ. van), Ned. botanicus, 1801/74, broeder van den vorige ; prof.
te Gron.
(5) (Jacob Nicolaas van), oprichter van
het „Ned. Tooneelverbond", red. van ,,De
Gids", geb. 1840.
Hallantl,
landsehap in Z. Zweden, 4913
K.M 2 ., 141,688 inw.; hoofdst. Halmstad.
Hall-Caine, (Thomas Henry) Eng. novellist
en tooneelschrijver, geb. 1853. Werken ook
loll.
Halle, aan de Saale, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Merseburg, 156,009 inw. Is
samengesteld uit 5 kleinere stadjes, heeft
veel industrie, grootsche en oude bouwwerken, handel. Werd 806 voor 't eerst genoemd, werd in de 12e eeuw een drukke
handelsplaats.
Halleluja, (Hebr.) een in de Hebreeuwsche
psalmen veelvuldig voorkomende uitdrukking, beteekent : looft den Heer of God
Haller, (Albrecht van) Zwitsersch ontleedkundige, botanicus, geneeskundige en dichter, 1708/77 , was in vele plaatsen prof., ook
te Utrecht.
(Edmund) Eng wis- en sterrenHalley,
kundige, 1665/1742 ; 1720 directeur van de
Sterrenwacht te Greenwich. Berekende de
banen van 24 kometen.
Halliwell, stad, Eng. graafschap Lancaster, 16,525 inw.
Hallstriim, (Ivar) Zweedsch componist,
1826/1901.
Hallucinatie, (Lat.) een ziekelijke toestand
van den geest, de lijder hoort, voelt of ziet
iets duidelijk, terwijl toch werkelijk niets
waar te nemen is.
Halluin, stad, Fr. dep. Nord, aan de Lys,
16,599 inw.
Hallum, dorp, gem. Ferweradeel, Friesl.,
1400 inw.
H alm, (Karl) Duitsch philoloog, 1809/82.
Prof. te Miinchen.
Halmahera, zie Dsjilolo.
Halmstad, stad, Zweedsche prov. Halland,
15,567 inw.
Halmvliegen, Groenoogen, een vliegenfamilarven in de halmen van allerlei
lie,
granen leven.
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Haloxyline, eon springstof, 75 deelen kalisalpeter, 15 deelen zaagsel, 8 deelen houtskool en '2 deelen rood bloedloogzout.
Hats, (Frans) beroemd Ned. schilder,
1584/1666 ; schilderde portretten, maaltijden,
feesten, optochten, schutters, zangers, enz.
Halsrecht,
het recht dat voorheen de
meeste regeerders hadden, nl. to beschikken
over leven en dood.
Halsteren, gem. in N.-Brab., bij Bergenop-Zoom, 4097 inw.
Halvemaan, symbool der Mohammedanen.
Ham, (Den) gem. in Overijsel, bij Ommen,
4720 inw.
(2) dorp, gem. Aduard, Gron., 350 inw.
(3) dorp, gem. Hoogland, Utrecht.
Hamadan, stad, Perzische prov. IrakAdsjimi, 35,000 inw. ; tapijtenfabrieken.
Hamah, stad, Aziatisch-Turksch vilajet
Syrie, 50,000 inw. ; textielindustrie.
Hamaker, (Hendrik Gerard) Ned. literator, geb. 1819.
(2) (Hendrik Jacob) prof. in het burgerlijk
recht te Utrecht, geb. 1844.
Haman, volgens het bijbelsche bock
Esther, gunsteling van koning Ahasverus
(Xerxes), deze wist het doodvonnis voor alle
Joden in dat rijk te verkrijgen, maar de
koningin, Esther, self een Israelietische, wist
het bevel ingetrokken te krijgen, terwijl H.
hangen moest. De Joden vieren ter herinnering het Purimfeest.
Hambroek, (Antonius) Ned. zendeling,
geb. 1607, werd 1648 te Formosa gevangen
genomen en werd toen als onderhandelaar
over de overgave van de laatste Ned. sterkte
naar de Ned. gezonden. Hij moedigde echter
de Ned. aan tot den strijd, keerde terug en
werd ter dood gebracht.
bondsstaat van het Duitsche
Hamburg,
rijk, 414 K.M 2 ., (1906) 889,950 inw.; bevat
de stad H. en de landschappen Geestlande,
Marschlande, Ritzebiittel en Bergedorf. De
WAPEN 1'A\ It NM/MUG
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wereld, heeft (1906) 814,713 inw. Hoeft alle,
groot-steedsche inrichtingen, ondergrondache
electr. tram ; oude kerken en gebouwen en
uitgebreide industrie, o.a. : suikerraffinaderijen, ijzergieterijen, scheepsbouw en zeer veel
tabakindustrie en scheepvaart. H. trad 1241
tot het Hanzeverbond toe, 1529 reformatie,
1810/14 Fr., 1815 vrije bondsstad. Trad 1866
tot den Noord-Duitschen bond toe, 1870 tot
het Duitsche Rijk, 1888 tot het Rijkstolverbond. 1892 cholera-epidemie.
Hamburg—Amerika-lijn, een der grootste
reederijen der wereld, 1847 te Hamburg opgericht.
Hamel, zijrivier van de Maas, N.-Brab.
Hameln,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Hannover, aan de Hamel en Wezer, 21,476
inw.
Hamer, bekend ijzeren of houten werktuig.

STOOMHAMElt

Mans in groote fabrieken gedreven door
stoom.
Hamerik, (Asger) Deensch componist, geb.
1843.
Hamerling,
(Robert) Duitsch dichter,
1830/89 ; prof. in de Oostersche philologie en
phil. te Triest.
Hamerveld, dorp, gem. Leusden, Utrecht.
Hamervisschen,
(Zygaenoidei) fam. der
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H AMERVISCH.
regeering berust bij den. Sens at, 18 lede», en
eon Biirgerschaft, 160 leden, met 2 burgemeesters. Het militaire verkeer is aan haaien, heeft Breeden platten kop, wordt tot
Pruisen afgestaan. De hoofdst. H. aan de 4 M. lang.
Ham-Cjong, N. prey. van Korea, 55,400
Elbe, de grootste der Hanzesteden, de eerste
Duitsehe handelsstad, en de derde der K.M2 .. 1,247,000 inw.
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Ham-Hong, hoofdst. van prov. Ham-Gjong,
in Korea, 77,923 inw.
Hamieten, Afrikaansche volksstammen, afstammelingen van Ham of Cham, 3e zoon
van Noach.
Hami'car, of Amilcal, eenige Carthaagsche
veldheeren, o. a. : H. Barkas, de vader van
Hannibal, viel in Spanje, 228 voor Chr.
(Alexander) Amerikaansch
Hamilton,
staatsman, medestichter van de Ver. Staten
van Amerika, 1757/1804.
(2) (James), Eng. paedegoog, 1769/1831,
uitvinder der naar hem genoemde methode
om vreemde talen to leeren.
(3) stad aan do Avon, Schotsch graafschap
Lanark, 32,775 ; groote schilderijenverzameling.
(4) stad in Ohio, N.-Amerika, 23,914 inw.
(5) havenstad in Canada, aan de Ontario,
52,634 inw.
(6) hoofdst. der Eng. W.-Indische Bermuda-eilanden, 2246 inw.
Hamlet, een legendarische prins van Denemarken, held van het zoogenoemde drama
van Shakespeare.
Hamm, stad aan de Lippe, Pruisisch regeeringsdistr. Ariisberg, 31,371 inw.
(2) Voorstad van Hamburg, 15,795 inw.
Hamme, dorp, sedert 1904 bij Bochum,
13,844
rivier iii Pruisisch regeeringsdistr.
(2)
Stade, mondt in de Wiimme, 33 K.M. bevaarbaar.
stad, Belg. prov. 0.-Vlaanderen,
(3)
14,050 inw.
Hammerbeek, Beek in Overijsel.
H ammerfest, Noordelijkste stad der aarde,
Noorweegsch ambt Finmarken, 2238 inw. ;
visscherij. her 18/11 tot 23/1 nacht en 15/5
tot 26/7 dag.
Hammersmith, W.'lijke voorstad van Londen, 11,976 inw.
Hamshire, Z.-Eng. graafschap, 4199 K.M. 2

roepsmatige koopen van goederen om daze
met winst weder to verkoopen in 't groot of
klein. Men onderscheidt Effectenhandel, d.
i. handel in alle papieren van waarde. Goederenhandel, d. i. handel in alle goederen,
voedsel of producten, noodig voor 't leven.
Doorvoerhandel, d. i. de handel in buitenlandsche producten, weder verkocht in het
buitenland, b.v. van koloniale goederen in
vreemde landen. Deze afdeelingen hebben
weder vele onderdeelen.
Handel, (George Friedr.) een der grootste
Duitsche componisten, 1685/1759 ; compo-
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758,6inw.;ladbouevt.Hfds
Winchester.
stad, staat Indiana, N.-AmeHammont,
rika, 12,376 inw.
Hampstead, N.W. voorstad van London,
82,329 inw.
Hamster, (Cricetus) geslacht van knaagdieren en van muizen ; leven in den Kaukasus tot den Rijn, worden ongev. 30 cM. lang,
graven holen waarin zij een wintervoorraad
graan verzamelen van wel 50 K.G. Is wild
en kwaadaardig, om zijn huid gezocht. Zeer
schadelijk.
Hanau, stad aan de Kinzig, Pruisisch regeeringsdistr. Cassel, 29,847 inw.
Handel, dorp, gem. Gernert, N.-Brab., 1400
inw.
(2) In den meest uitgebreiden zin, elke
ruiling van goederen, meerendeels het be-

Han

neerde vele opera's, o. a. „Nero", „Samson", „Jephtha „ilessias".
H andelmaatschappij, (Nederlandsche) een
in 1824 door koning Willem I in 't leven
geroepen Mij., voor particuliere handelsondernemingen en landbouw in Ned. en
Ned.-India. Thans nog belast met den verkoop van gouvernements-prod. Zie cultuurstelsel.
Handeismerk, een merle of teeken waaro -nder een zekere waar of fabricaat in den
handel wordt gebracht, ter onderscheiding
van ander fabricaat.
Handsworth, fabrieksstad, Eng. graafschap
Stafford, 52,921 inw. ; industrie.
(2) stad, W.-Riding, Eng. graafschap
York, 14,153 inw.
schilder,
(Louwer ens) Ned.
Hanedoes,
1822/1905.
Hang-jang, zie Seoel.
Hang-tsjou, of Hang-tsjeu, hoofdst., Chineesche prov. Tsje-Kiang, 800,000 inw.(
zijde, stofgoud ; sedert kort opengesteld voor
den Europeeschen handel.
Han-jang, stad aan de Jang-tse-Kiang,
Chineesche prov. Hoe-pe, 100,000 inw.
Han-Kiang, zijrivier van de Jang-tseKiang, Chineesche prov. Hoe-pe.
(2) rivier in de Chineesche prov. Foe-Kien
en Kwang-toeng.
Han-Kou of Han-Kau of Han Khen, traktaats-havenstad aan de Han-Kiang, Chineesche prov. Hoe-pe, 800,000 inw.( ?) ; zeer
erlei waren.
groote uitvoer van all
Hanley, stad, Eng. graafschap Stafford,
61,524 inw. ; fabrieken van aardewerk.
Hannibal, Carthaagsch veldheer, zoon van
Hamilcar-Barcas, gab. 247 voor Chr.. onder-
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wierp 220 v. Chr. Spanje, versloeg verschillende Rom. legers en verscheen 211 voor
Rome, verloor 202 den slag bij Zema. Stond
daarna aan 't hoofd van Carthago, doch
moest 195 vluchten en om de uitlevering te
ontgaan vergiftige hij zich 183 v. Chr.
(2) stad in Missouri, aan den Mississippi,
N.-Amerika, 12,780 inw.
Hannover, de N.W. prov. van Pruisen,
38,506 K.M2 ., 2,759,544 inw.; bevat de
rivieren Elbe, Weser, Eems en vele zijrivieren, verschillende meren. Meest vlakland;
prod. : steenkool, ijzer-, lood- en kopererts,
granen en beetwortelen. Hoofdbedrijven :
land- en mijnbouw, industrie en handel. Het
land ontstond bij de deeling van Celle 1648,
dat self bij de deeling van 1569 was ontstaan, 1692 verkreeg het huis den titel van
keurvorst, 1714 besteeg Georg I tevens door
erfelijkheid den Eng. Croon. 1803 door de
Franschen bezet, 1805 aan Pruisen, 1815 op
het Weener congres zeer vergroot en tot
koninkrijk verheven , 1837 van Eng. gescheiden. Voortdurend in opstand. Het stelde
zich 1866 aan Oostenrijksche zijde, 67 door
Pruisen ingelijfd, trots protesten des konings
Georg.
(2) regeeringsdistr. H. in H., 5716 K.M 2 .,
647,908 inw.
(3) Hoofdst. van de prov. H., aan de
Leine, 250,024 inw. ; schoone stad, met vele
groote inrichtingen, oude kerken en uitgebreide industrie.
Hanoi, hoofdst. van Tonkin (Fr. IndoChina), 103,188 inw. ; 1882 door de Fr.
bezet.
Hanse, zie Hanze.
H ansen, (Emil Christiaan) Deensch natuurkundige, geb. 1842, deed vele onderzoekingen.
(Armauer), Noorw. geneeskundige,
(2)
geb. 1841, ontdekte den pestbacit.
(3) (Peter Andreas), Duitsch sterrenkun,
dige, 1795/1874, bekend door zijn Zon- en
Maantafels.
(Dr. Constant) Vlaamsch schrijver,
(4)
geb. 1833 ; schreef o. a. ,Noorsche letteren".
Hansom, (Eng.) licht, tweewielig rijtuig te
Londen.
Hansweert, dorp, gem. Kruiningen, Teel.,
1100 inw.
H answorst, harlekijn, Palja,s, grappenmaker.
Hants, zie Hampshire.
Hantum, dorp, gem . Westdongeradeel,
Friesl., 500 inw.
Hantumhuizen, dorp, gem. Westdongeracreel, Friesl.
of Hansa of Hanze (beteekent
Hanze,
eigenl. Schare), vereeniging van kooplieden
in een stad, die zich weer verbond met
andere steden en zich allerlei rechten verze-

kerde, elkander hielpen in strijd en bij vervoer van waren. Een koopliedengilde.
Bestond van 13e-17e eeuw uit meer dan 90
Ned., Duitsche en Russische steden, meest
zeesteden, 1361 voerden zij oorlog tegen.
Denemarken, namen Kopenhagen in en wisten een zeer gunstigen vrede of te dwingen,
Door het steeds meer groeien der macht der
vorsten en het vinden van Amerika en den
weg om Kaap de Goede Hoop, werden zij
steeds zwakker en 1663 had de laatste Hanzedag plaats. Slechts Hamburg, Bremen en
Liibeck bleven zich handhaven en verkregen
1815 hun onafhankelijkheid.
Han Yang, zie Han-Jang.
Haps, gem. in N.-Bi ab., bij Boxmeer, 1089
inw.
Harburg, stad aan de Elbe, Pruisisch regeeringsdistr. Luneburg, 49,155 inw. ; industrie.
Hardegarijp, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
Friesl., 1200 inw.
Harden,
(Maximilian) uitgever van het
weekblad „Die Zukunft", geb. 20/10 1861,
schreef voorheen onder pseud. : „Apostata".
Deed geruchtmakende onthullingen, geheel
partijloos, omtrent allerlei taken en bekende
figuren. Werd het meest bekend door zijn
proces met graaf Moltke, waarbij hij 1908
veroordeeld werd Het vonnis werd vernietigd en de zaak kwam 1909 weder voor. Hij
werd toen tot een geldboete veroordeeld.
Hardenberg, (Stad) stad aan de Vecht
Overijsel, bij Ommen, 1922 inw.
(2) (Ambt) gem., prov. Overijsel bij Ommen, 9635 inw.
(3) (Karl August, vorst von), Duitsch
staatsman, 1750/1822, was eenige malen
minister.
Harderwijk, gem. in Geld., aan de Zuiderzee, 7452 inw. ; visscherij, koloniaal-werfdepot, was voorheen een belangrijke handelsplants.
Hardheid, de weerstand, die vaste lichamen bieden, bij de scheiding hunner deeltjes.
Hardingsveld of Hardinxveld, gem. in Z.
Holl., bij Gorinchem, 5707 inw.
Hardwar, of Hoerdwar, stad, Eng.-Indische
N.-W. Provincien, 29,125 inw. ; bedevaartaoord, aan den Ganges gelegen.
(Alexandre) Fr. dramaschrijver,
Hardy,
1570/1631.
Harelbek.e, zie Harlebeke.
Harem, (Arab) het ongenaakbare, het heilige ; bij de Mohammedanen, dat gedeelte
van het huis, dat bewoond wordt door de
vrouwen. Is alleen voor het hoofd van 't hums
toegankelijk.
Haren, gem. in. Gron., bij Groningen, 5797,
in
,.
(2) gem. in. N.-Brah., bij Oss, 1827 inw.
-

-
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Harenkarspel, gem. in N.-Holl., bij SchaDPen 2500 inw.
Harich, dorp, gem. Gaasterland, Friesl.
Haring, (Clupeoidei) algem. bekende visch,
18 a 36 c.M. lang, is een roofvisch, komt bij
groote scholen in de Noord- en Oostzee en
Atlantischen Oceaan voor, zwemt aan de
oppervl. en langs dezelfde straten. Worden

Harmosten, (Gri.) tijdens de Hegemonie,
de stadhouders der Spartanen in Griekenland.
Harms, (Friedr.) Duitsch phil., 1819/80.
Harnas, de middeleeuwsche uitrusting der

HARING

jaarlijk bij mill. gevangen en leveren door
hun hoeveelheid zeer veel geld op ; worden
gezouten, gekookt en gebakken gegeten.
Haringcarspel, zie Harenkarspel
Haringkaken, het afsnijden van den strot
of kaak der haring en het uithalen der inge.wanden, waarna de haring gezouten wordt.
Haringvliet, een voortzetting van het Hon.
diep, langs het eiland Goeree en Overflakkee.
Harkema Opeinde, dorp, gem. Achtkarspelen, Friesl., 1000 inw.
Flarlebeke, stad, Belg. prov. W.-Vlaanderen, aan de Lys, 7400 inw.
Harlekijn, (Fr.) komiek, vlugge, vroolijke
potsenmak.er.
Harlingen, gem. in Fries1., aan de Zuiderzee, 10,459 inw. ; belangrijke haven en eenige
h andel.
Harmelen, gem. in Utrecht, bij Maarssen,
1876 inw.
Harmonia, dochter van Ares en Aphrodite.
Harmonica, een bekend muziekinstrument,
flu nocr
no g slechts in handen van straatmuzikanten of mindere klassen.
Harmonie, (Gri.) overeenstemming, samenklank, samenwerking.
H armonieeren, overeensteinmen, good met
elkander vinden.
overeenstemwelluidend,
H armonisch,
mend, lieflijk.
Harmonium, het bekende huisorgel, veel
-
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ridders, hestond uit een kunstig ijzeren pak,
ter beschutting van het lichaam.
eiland in de Bandazee ; veel
H aroekoe,
uitvoer van kruidnagelen.
Harold I, Hazenvoet, 1035/40 koning van
Eng.
(2) II, de laatste der Angel-Saksische
koningen, geb. 1022, volgde 1066 op, doch
sneuvelde in dat jaar nog bij Hastings.
Haromszek, Hong. komitaat, 3556 K.M. 2 ,
137,261 inw.; hoofdst. St. George (Szent
Gyorgy).
Haroeko, keizerin van Japan, geb. 1850,
huwde 1868 met den keizer Moet-sjoe-hito.
H aroe no miya, (Joshihito) zoon van keizer Moet-sjoe-hito van Japan, geb. 1879.
1889 tot troonopvolger verklaard, 1900 gehuwd met prinses Sadako Foedsji-wara,
geb. 1884.
Harp, een snaar-instrument, voorheen meer
-

-

niitmomum.
verbeterd door de laatste vindingen en nu in gebruik dan thans, wordt met de vingers
bespeeld.
moor bekend als Amerikaansch orgel.
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Harpoon, werpinstrument met weerhaak,
gebruikt bij de walvischvangst.

Hartleben, (Otto Erich) Duitsch schrijver,

1864/1905.

Hartlepool,

stad, Eng. graafschap Dur-

ham, 22,737 inw.

Hartman, (Jacobus Johannes) prof. to Leiden in Lat. en Rom. oudheden, geb. 1851.
Hartmann,
(Eduard von) Duitsch phil.,
1842/1906, aanhanger van het monisme. Was

HARPOEN

Harpuis, (Fr.) eel.] mengsel van zwavel en
hare, om hout te beschermen teen bederf.

E. VON HARTMANN.

Harrar, landschap in Abessime, N'Afrika,

was in 1891 protectoraat van Italie, word
een prow. van Abessinie. Hoofdst. H., 42,000 eerst officier ; schreef „Die Philosophic des
Unbewussten".
inw.; veel koffieuitvoer.
Hartog,
(Jacques) Ned. musicus, geb.
Harrisburg, hoofdst. van staat Pennsylvanib, N.-Amerika, 50,167 inw. ; industrie en 1837.
(2) (Levi de) Ned. jurist, geb. 1835 ; prof.
handel.
Harrison,
(John) Eng. fijnmechanicus,
1693/1776, vond 26 eon nieuw slingeruurwerk
en 36 het zee-uurwerk nit.
(2)
(Benjamin), 23e president der Ver.Staten van N.-Amerika, 1833/1901 ; was 81/86
generaal, 89/93 pres., daarna prof. te San
Francisco.
(Frederik), Eng. jurist en sociaal(3)
politicus, geb. 1831.
(4) verscheidene plaatsen in Amerika.
Harrogate, stad, W. Riding, Eng. graafschap York, 28,414 inw. ; bronnen.
Harskamp, burnt, gem. Ede, Geld. ; aldaar
militaire tramp.
Hart, (Heinrich) Duitsch dichter, geb.
1855.
(2) (Julius) Duitsch schrijver, geb. 1859 ;
broeder van den vorige. Schreef o. a. „Geschichte der Weltlitteratur".
Harte van Teckienburg, (Johannes Josephus Ignatus) , Ned. staatsman, geb. 1853,
1901/5 minister van financier.
Hartfort, hoofdst. van staat Connecticut,
N.-Amerika, 79,850 inw. ; ijzerindustrie.
Harting, (Pieter) Ned. zooloog, 1812/85,
schreef allerlei natuurwetenschappelijke geschriften ; prof. te Utrecht en Franeker.
Hartington, (Spencer Cavendish, markies
van), hertog van Devonshire, geb. 1833, was
cenige malen Eng. minister.
Hartjesdag, de 3e Maandag van Augustus,
zooals men zegt, mocht men op dien dag
voorheen vrij herten of hazer) of konijnen In
Haarlem jagen.

te Amsterdam.
(3) (Edouard de) Ned. musicus, geb. 1829.
Martogh Heys van Zouteveen, (Hermanus) Ned. natuurkundige, 1841/91, schreef
verschillende populaire werken.
Harvey, (William) Eng. physioloog, 1578/
1658 ; prof. te Oxford. Deed verschillende
ontdekkingen.
Harwich, havenstad aan de Noordzee, Eng.
graafschap Essex, gelegen op een landtong
in de monding van de Stour, 10,019 inw. ; inen uitvoerhandel, industrie en scheepvaart.
Harz of Hartz of Hartsgebergte, het N.lijkste gebergte van Duitschland, tusschen de
Leine en de Saale, in Anhalt, Brunswijk on
Pruisen, 90 KM. lang, 30/38 KM. breed,
verdeeld in Beneden H. en Boven H. ; lood,
ijzer en kopermijnen, Brockengebergte met
de Brocken of Broksberg, 1142 M. hoog,
hoogste top. Veel toeristenbezoek.
H asdrubal, broeder van Hannibal, snelde
doze 209 v. Chr. ter hulp, Carthaagsch veldheer, word 207 v. Chr. verslagen.
(2) noon van Gisco, Carthaagsch veldheer,
en zip" broeder, in
l
streed met Hanniba
Spanje en Afrika, vergiftigde zich zelf 201
v. Chr.
eon Carthaagsch veldheer, streed in
(3)
Afrika en tegen de Rom. ; 147/46 v. Chr.,
verdedigde hij Carthago, doch moest zich
overgeven. Zijn vrouw en kinderen ploegden
zelfmoorcl.
Hasa, (Karl Benedikt) Duitseb philoloog,
I 780/1864 ; prof. to Parijs.
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(2) (Karl August von) Duitsch protestantsch godgeleerde, 1800/90 ; prof. to Jena.
'85 in den erfelijken adelstand verheven.

Hay

Hauls, dorp, gem. Ooststellingwerf, Friesland, 350 inw.
Haulerwijk, dorp, gem. Ooststellingwerf,
Friesl., 1600 in w.
Haulleville,
(Prosper Charles Alexander,
baron de) Belg. publicist, geb. 1830 ; prof. to
Gent, hoofdred. van het „Journal de Bruxelles".
Hauptmann, (Moritz) Duitsch componist en
muziek-theoreticus, 1792/1868.

K. A. VON BASE.

Hasebroek, (Johannes Petrus) Ned. schrijver en predikant, laatst to Amsterdam, 1812j
96, schreef onder pseud. van „Jonathan".
(2) (Elisabeth Johanna) Ned. schrijfster,
1811/87, zuster van den vorige.
Hasenclever, (Wilhelm) Duitsch sociaal-democraat, mede-redacteur van de „Vorwarts"
1837/89. Had 69/70, 74/88 zitting in den
Rijksdag.
dorp, gem. Haskerland,
Haskerdijken,
Friesl., 500 inw.
dorp, gem. Haskerland,
H askerhorne,
Friesl., 200 inw.
Haskerland, ge m. in Pries1., bij Heerenveen, 8232 inw.
Haslingden, stad, Eng. graafschap Lancaster, 18,542 inw. ; kolenmijnen, katoen-indust.
H aspe, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Arnsberg, 16,039 inw. ; industrie.
Haspelen, garen of ijzer- of staaldraad op
spoelen (Haspels) winden.
Haspels,
(George Frans) Ned. schrijver,
geb. 1864.
Hasse, (Joh. Adolf) beroemd Duitsch componist, 1699/1783.
Hasselaar, (Kenau Simonsdochter) weduwe
Borst, bekend door haar optreden als aanvoerster van ongeveer 300 vrouwen, bij de
belegering van Haarlem, door de Spanjaarden in 1573 ; zij wist bij de overgave to ontsnappen ; gest. 1588 of 89.
HasseIt, gem. in Overijsel, bij Zwolle, 2396
inwoners.
(2) hoofdst. van de Belg. prov. Limburg,
15,249 inw. ; 6/8 1831 overwinning van Ned.
op de Belgen.
Hassler, (Hans Leo von) Duitsch componist, 1564/1612.
Hastings, stad, Eng. graafschap Sussex,
aan het Kanaal, 65,528 inw. ; zeebadplaats.
Hathor of Athor, Egyptische godin van de
zon en het noodlot, ook van den dans en de
vreugd.
Hathras, stad, Eng.-Indische N.-W. provincien, 41,849 inw.
Hattem, gem. in Geld. aan den IJsel en
Grift, 3578 inw.

G. 13 A UPI MANN.

(2) (Gerhart), Duitsch tooneelschrijver en
dichter, geb. 1862 ; hoofdvertegenwoordiger
van het moderne drama, schreef o. a. „De
verzonken Klok", „Voerman Hentschel".
Hausmann, (Joh. Friedr. Ludwich) Duitsch
mineraloog en geoloog, 1782/1859.
H ausmanniet,
een kristalliseerend mangaanerts ; gevonden in het Ertsgebergte in
Zweden.
Hausse, (Fr.) het rijzen tier effecten ; a la
1. speculeeren, het speculeeren op liet rijzen
der beursnoteeringen.
Haussier, (Fr.) zakeninan, die speculeert
op liet rijzen der beursnoteeringen.
Haut, (Fr.) hoog, (ook) boven.
Hautain, (Philips de Zoete, heer van) een
der eerste onderteekenaars van het verbond
der edelen, gest. 1585.
Haute-Garonne, Fr. dep., aan de rivier
Garonne, Z'lijk van de Pyreneeen, 6367
K.M2 ., 442,065 inw. ; bergachtig ; hoogste
top Perdiquere, 3220 M. hoog , prod. granen,
wijn, ijzer, graniet, marmer en lei ; hoofdst.
Toulouse.
Haute-Loire, zie Loire (Haute).
Haute-Marne, zie Marne (Haute)
Hautes-Alpes, zie Alpen.
Haute-Sane, zie SaOne (Haute).
Hautes-Pyrenees, zie Pyrenees.
(Fr.) de hoogste kringen,
Haute-yolk,
standen.
Hautsmont, stad, Fr. dep. Avesnes, 11,336
iliw.
Hauwert,

dorp, gem. Nibbikswoud, N.Holl., 500 inw.
Flatly, (Rene Just) Fr. mineraloog, 1743/
1822 ; grondlegger der kristallographie.
(2) (Valentin) broeder van den vorige,
1745/1822, maakte zich verdienstelijk voor
blindenonderwij s.
Havana, zie Habana.
rechter-zijrivier Va 11 de Elbe,
Havel,

Hay
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stroomt door Mecklenburg-Schwerin en Pruisen, 356 K.M. lang, 334 K.M. bevaarbaar ;
vormt verschillende meren en eilanden. Zijrivieren : Spree, Ruthe, Plaue, Dosse, enz.
Havelaar,
(J. P.) Ned. staatsman, geb.
1840 ; was minister, lid van de Tweede
Kamer, Prov. Staten. Sedert 1902 lid van de
Eerste Kamer.
Havelte, gem. in Drente, bij Meppel, 3481
inw.
Haven,
een
natuurlijk of aangelegd
waterbekken, waarin schepen kunnen aanleggen, gelost, geladen en hersteld worden.
Haver, (Avena) plantengeslacht, fam. der
Gramineeen ; verschillende soorten ; de zaden

Haz
Hawasj, rivier, Z.-O. Abessinie, 800 K.M.

lang.
Hawick, fabrieksstad, Schotsch graafschap
Roxburgh, 17,303 inw. ; textiel en ijzerindustrie.
Hawkebaai, prov. en baai, N'lijk-eiland
van Nieuw-Zeeland, 11,421 K.M 2 ., 37,139 inw.
Haydn,
(Joseph) beroemd Oostenrijksch
componist, gob. 31/3 1732, gest. 31/5 1809 ;
componeerde o. a. ongev. 150 symphonieen,

20 klavierconcerten, 35 instrumentaalconcerten, 77 strijkkwartetten, 13 Trio's, 14 missen, 24 kleine opera's, 36 liederen enz. Wij
noemen : „Schepping" en „Jaargetijden".
(2) (Michael) broeder des vorigen, 1737/
1806, kapelmeester in Salzburg, componeerde
kerkliederen in modernen stijl.
Haye, (La) (Fr.), naam voor 's-Gravenhage.
HAVER.
Hayes, (Isaac Israel) N.-Amerik. N.poolvaarder en dokter, 1832/81.
dienen meest voor veevoeder en geperst voor
Hazard of Hasardspel, geluks, Coeval, doblicht verteerbaar voedsel voor den mensch.
belspel.
Haverhill, stad, aan de Merrimac, staat
Hazebrouck, stad aan het kanaal van H.,
Massachusetts, N.-Amerika, 37,175 inw. ; Fr. dep. Nord, 13,261 inw.
industrie en handel.
(Corylus) plantengeslacht der
H azelaar,
Haverij, zie Averij.
Cupuliferen, in Europa, en Azie ; levert de
Haverkorn, Wzn. (Willem) Ned. tooneelschrijver, geb. 1829 ; schreef treurspelen.
Haverschmidt, (Francois) Ned. dichter en
schrijver, 1835/94, predikant, pseud. : „Piet
Paaltjes" ; schreef o. a. : „Snikken en glimlachjes".
Havervlieg, (Chlorops pusilla) een zwarte
vlieg, legt haar eitjes op haver en andere
granen.
H avik, (Astur) geslacht van dagroof vogels,
familie der Sperwers ; een der grootste Ned.
vogels, ook wel duivenvalk,
Havre, (Le) of Le H. de Grace, hoofdst.
van het Fr. dep. Seine-Inferieure, 130,196
inw. ; naast Marseille de voornaamste Fr.
havenstad ; handel, scheepvaart en industrie ;
1562/64 in Eng. bezit.
H awai, een der grootste en eenige kleine
eilanden der Sandwich-eilanden, 16,702 KM 2 .,
154,000 inw. ; bergachtig ; hoogste top
Maoena-Kea, 4253 M. hoog ; hoofdprod. eetbare, zeer vettige en gezonde hazelnoten.
(Tetrao bonasia) een wilde
Hazelhoen,
suiker, rijst en huiden. Veel industrie ;
hoofdst. Honoloeloe ; 1789 monarchie, 1893 hoensoort in N.-Europa, zeer schuw ; gezocht
republiek, 1898 territorium van N.-Amerika. wildbraad.
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Hazen, zie Haas.
inw. ; visch en vogelvangst, veeteelt en
Hazenlip, een op een of meer plaatsen ge- mijnen ; verdeeld in Binnen-H. en Buiten-H.
Hebron, naam voor een der oudste steden
spleten bovenlip, moeilijk bij het spreken;

HAZENLIP.

kan langs operatieven weg gebeterd worden.
Hazerswoude, gem. in Z.-Holl., bij Leiden,
3810 inw.
Hazleton, stad in Pennsylvania 14,330
inw. ; N.-Amerika ; kolenmijnen.
Heanor, stad, Eng. graafschap Derby,
16,249 inw.
Hebbel,
(Friedrich)
Duitsch dichter,
1813/63.
Hebburn, stad, Eng. graafschap Durham,
aan de Tyne, 20,901 inw. ; steenkolenmijnen.
Hebei, (Johann Peter) Duitsch dialectdichter, 1760/1826.
Hebert, (Jaques Rend) bijgenaamd Duchesne, Fr. journalist en staatsman, 1755/94,
vormde met zijn aanhangers (Hebertisten)
een groep in de Jacobijnenclub ; nam deel aan
alle volksbewegingen van zijn tijd ; werd geguillotineerd.
Hebertisten, een groep van aanhangers
van Hebert, vormde een zeer radicale groep
in de Nationale conventie.
Hebraeers, naam voor de volkeren, die van
overzijde van den Euphraat naar Kanaan
waren gekomen. Hun geschiedenis begint
met den uittocht van Egypte naar Kanaan
onder Mozes, ongev. 1520 v. Chr. Als stamvader wordt Jacob genoemd, kleinzoon. van
Abraham, diens 12 zonen gelden als de stamvaders der 12 stammen, onder wie het land
verdeeld werd. Het grootste deel, Israel,
werd verwoest door de Assysiers, 722 voor
Chr. en 586 v. Chr. werd het tweede deel,
Juda, door de Baby'others (Chaldeeers) ingenomen en de H. in ballingschap gevoerd. Zie
Joden.
Hebraeeuwsche taal, de taal, die door de
Hebraeers gesproken en geschreven werd,
ten tijde hunner zelfstandigheid, tot 722 v.
Chr. Deze is door de geschriften van het 0.
Testament tot ons gekomen en door oude
inschriften. Heeft twee tijdvakken. le, voor
de Babylonische, en 2e, tijdens en na de
Babylonische gevangenschap. Het alphabet
bevat 22 medeklinkers, waarvan 3 tevens
klinkers. Het wordt van rechts naar links
geschreven en is sedert lang uitgebreid of
vernieuwd en heet alzoo N.-H. taal.
Hebriden, Westereilanden, een eilandenreeks aan de W.kust van Schotland, meer
dan 400 r9tsige eilanden, 7285 K.M 2 ., 100,037

van Palestina.
Hecate, de maangodin. en van het geluk,
later godin van de onderwereld, van den
nacht en toovenarij.
Hecker, (Friedrich) Badensch staatsman,
1811/81 ; leider der Badensche revolutie in
1884 ; vluchtte naar Amerika, waar hij 61/64
deel nam aan den successie-oorlog.
(2) (Willem) Ned. literator en dichter,
1817/1909 ; was tot '87 prof. to Groningen.
Hectare, 100 are, zie Are.
Hecto, (Gri.) honderd.
Hectogram, afgekort H.G. = 100 gram.
Hectograaf, een toestel met zekere specie,
waarop men een geschreven stuk (geschreven
met H.-inkt) legt, na afhaling van het stuk,
kan men van die specie vele afdrukken maken van het geschreven stuk.
Hector, de zoon van den Trojaanschen
koning Priamus, gemaal van Andromache,
od ; een voorbeeld van een
door Achilles gedo
krijgsheld.
Hedel, gem. in Geld., bij Zaltbommel, 1837
inn-.
Hedemarken, arnbt in Z.-Noorw., 27,508
K.M2 ., 127,703 inw.
Hedikhuizen, gem. in N.-Brab., bij Heusden, 1192 inw.
Hedin, (Sven) Vekend Zweedsch ontdekkingsreizige•, geb. 19/2 1865 ; bereisde Midd'
Azie en besteeg en meette de Demavend
(5465 M. hoog). Zwierf 3 jaar in Tibet rond
en nerd bij zijn terugtocht, 1909, door den

Czaar tot een bezoek uitgenoodigd. Zijii
studieteekeningen en photographieen moeten
zeer van belang zijn.
Hedonisme, (Gri.) leer van het zingenot,
de leer van die phil., die het streven en het
doel van den mensch beschouwen als een
zoeken naar de grootst mogelijke voldoening
van het zingenot.
'
Heeckeren, (Van) een adellijk Ned. 0.eslacht, van of de 13e eeuw in het graafschap
Zutphen gevestigd.
Heeckeren van Kell, (Mr. J. D. C. baron
van) lid van de Eerste Kamer.
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Heeg, dorp, gem. Wijnbritseradeel, Friesl.,
1200 inw.
Heelal, woord of naam voor de oneindige,
alley om- en bevattende ruimte.
Heel en Panheel, gem. in Limburg, bij
Roermond, 1439 inw.
Heemse, dorp, gem. Ambt-Hardenberg,
Overijsel, 600 inw.
Heemskerk, gem. in N.-Holl., bij Beverwijk, 2813 inw.
(2) (Jacob van) beroemd Ned. zeeheld, 15671
1607, trachtte 1595 en 96 een korteren weg
naar 0.-Indie te vinden lange het N. van
Europa en Azie ; was op zijn tweede reis genoodzaakt op Nova-Zembla te overwinteren.
Vial tegen de Spanj. in den slag bij Gibraltar.
(3) H.-Azn. (Jan) Ned. staatsman, 1818/97.
(4) (Theodorus) Ned. jurist en staatsman,
geb. 1852 ; lid van de Tweede Kamer en
Prov. Staten, 1908 kabinetsformateur en
minister van binnenl. zaken.
(5) (J. F.) rijksbetaalmeester van Gron.,
lid van de Tweede Kamer sedert 1909 ; geb.
1867.
H eemskinderen, zie Haimonskinderen.
Heemstede, gem. in N.-Holl., bij Haarlem,
6890 inw. ; bloemkweekerijen ; gedenkteeken.
Witte van Haemstede (zie aid).
Heemstra, (Schelto, baron van) Ned.
staatsman, 1807/64.
(2) (Schelto, baron van) lid van de Tweede
Kamer, geb. 1842.
Heen, dorp, gem. Steenbergen, N.-Brab.,
400 inw.
Heenvliet,
gem. in Z.-Holl., bij Brielle,
1200 inw.
Deer, gem. in Limburg, bij Meerssen, 3582
inw.
Heer-Abtskerke, ('s-) gem. in Zeeland, bij
Goes, 333 inw.
Heer-Arendskerke, ('s) gem. in Zeeland, bij
Goes, 3256 inw.
Heerde, gem. in Geld., bij Elburg, 6485
inw.
Heerenberg, ('s) dorp, gem. Bergh, Geld.
H eerendiensten, de verplichte arbeid, waarveer niets beta,ald werd, die verricht moest
worden door de bewoners van een zeker landsdeel voor den bezitter of eigenaar van dat
land ; werden langzaam. steeds minder en zijn
in de 19e ecuw ongev. in Europa, geheel
afgeschaft.
Heerenhoek, ('s) gem. in. Zeeland, bij
Goes, 1137 inw.
Heerenveen, vlek met stad, in de gem.
Aengwirden, Haskerland en Schoterland in
Friesl., in de nabijheid het Oranjewoud. Is
bijgenaamd „het Friesche Haagje".
Fri Beres, (Johannes Gerardus), red. van „De
Tijd", geb. 1835 ; schreef o. a. : „Bijbeische
geschiedenis voor het Katholieke yolk van .
Ned.".
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(2) (Jan Ernst) Ned. aerator en schrijver, geb. 1858 ; prof. te Delft en Leiden in de
geschiedenis van Ned.-Indie.
Heerewaarde, gem. in Geld., bij Zaltbommel, 984 inw.
Heer-Hugowaard, gem. in N.-Holl., bij
Alkmaar, 3239 inw. ; was voorheen een plan ;
Willem van Holl. wilde 1256 bier over 't *F;
gaan en verdronk met zijn paard.
Heeringen, (Josias von) Duitsch generaal,
geb. 1850 ; werd 1909 minister van oorlog.
Heerjansdam, gem. in Z.-Holl., bij Dordrecht, 1244 inw.
Heerjansland, ('s) dorp, gem. Oosterland,
Zeeland, 300 inw.
Heerkens, (Th. E. F.) lid van de Eerste
Kamer, geb. 1854.
Heerle, dorp, gem. Woud, N.-Brab., 600
inw.
Heerlen, gem. in Limburg, bij Maastricht,
10,584 inw.
Heesbeen, gem., N.-Brab., bij Heusden,
1168 inw.
Hoesch, gem. in N.•Brab., bij Osch, 2387
inw.
(2) of Hees, dorp, gem. Nijmegen, Geld.,
1500 inw.
Heeselt, dorp, gem. Varik, Geld., 400 inw.
Heeswijk, gem., N.-Brab., bij Veghel, 1193
inw.
Heeze, gem. in N.-Brab., bij Eindhoven,
2129 inw.
Hegel, (Georg Wilhelm Friedrich) beroemd.
Duitsch phil., geb. 27/8 1770, gest. 14/11 1831.
Prof. te Heidelberg en Berlijn. Schreef eenige
seer iuvloedrijke werken over geest, logica,
denken, natuur en staatswetenschap. Zijn
echter seer ingewikkeld. Met Schelling zette

G. W. P. "HEGEL.

hij de absolute indentiteit van het denken en
zijn voorop, door Kant op negatieve, door H.
op positieve methode doorgezet, waardoor hij
een in elkander Brij pen van logica en metaphysica tot uitvoering bracht.
Hegemonie, (Gri.) de legeraanvoering van
con grooten staat, over eenige kleineren.. In
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het oude Gri. de voorrang van de Helleensche
staten boven de anderen.
Hegesias, een aanhanger der Cyreneesche
school, in do 3e eeuw voor Chr. Geloofde, dat
het leven slechts het genot ten doel had,
doch door de rampspoeden was genot niet te
bereiken, het leven daardoor waardeloos en
was 't beter te sterven, dan zulk een lot to
dragen.
Heiberg, (Johann Ludwich) Deensch dichter en tooneelschrijver, 1791/1860 ; prof. te
Kiel.
(2) (Hermann) Duitsch realistisch romanschrijver, geb. 1840.
Heide, plantengeslacht, zie Erica.
(2) of Heidevelden, vlakke of heuvelachtige
landstreken, met zandigen, onvruchtbaren
of weinig vruchtbaren bodem, bedekt met
heide on soms met bosschen.
(3) (Ter) dorp, gem. Monster,
600 inw.
Heidelberg, stad in Baden, aan den Neckar,
40,021 inw. ; zeer oude stad met vele oude en
nieuwe bezienswaardige kerken en andere
gebouwen, o. a. een oud slot, in den kelder
het H'sche vat, 8.5 M. lang, 7 M. breed, kan
212,422 L. bevatten ; cement- en sigarenfabrieken en andere industrie. De uiversiteit
aid. werd 1386 gesticht en is de oudste van
het Duitsche rijk. De stad was het brandpunt van het Calvinisme. 1720 hoofdst. van
den Pfaltz, 1803 aan Baden. Zie H'sche catechismus
Heidelbergsche catechismus, een leiddraad
ten nutte van het godsdienstonderwijs op gereformeerden grondslag, op order van den,
keurvorst Frederik III van den Pfaltz samengesteld door de H'theologen Ursinus en
Olevianus ; 1563 het eerst gedrukt.
Heidelhergsche vat, zie Heidelberg.
Heidendom, eigenlijk naam voor ieder
ander geloof, dan dat wat men zelf a,anhangt,
in engeren zie het geloof aan en aanbidden
van beelden, hemellichamen, voorouders enz.
Het niet gelooven aan een God, zooals Christenen, Joden, Mohammedanen enz.
fleidenPn, in engeren zin (zie artikel hierboven) alie menschen, die niet aan den. God
der Christenen, Joden, Mob arn medan en enz.
gelooven ; dit zijn ongev. ruim 800 mill.
men schen.
Heidenstnm, (Werner van) Zweedsch dichter,
h. 1859.
Heikop en Boeikop, gem. in Z.-Holl., bij
Vianen, 639 inw.
Heigel, (Karl von) Duitsch schrijver, geb.
1835.
(Jan Pieter) verdienstelijk Ned.
Heye,
dichter en schrijver, 1809J76 ; practiseerend
arts te Amsterdam, gaf met Potgieter „De
Muzen." en later „De Gids" uit, schreef vele
volksgedichten, ook kinderrijmpjes.
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Heijermans Jr., (Herman) Ned. journalist
en dramaschrijver, geb. 1864 ; een der eerste
Ned. realistische tooneelschrijvers. Schreef
o.a. „Op hoop van Zegen", „Ghetto" ; verder
„Kamertjeszonde" (onder pseud. Koos Habbema), „Schetsen" (onder Samuel Falkland).
(2) (Ida), Ned. schrijfster, redactrice van
„De vrouw" ; schreef eenige kinderboeken.
Heilbot, vischfamilie, behoort tot de fam.
der schollen, of platvisschen, wordt soms
M. fang en meest aan stukken of mooten
verkocht.
Heilbronn, stud in Wurttemberg, aan den

Neckar, 37,891 inw. ; grootindustrie.
Heiligbeen, onderste gedeelte der wervel-

kolom.
volgeits de leer der R.-Kath.
kerk, is die gestorven persoon heilig, die zich
met zijn level.' en sterven en boetedoeningen
eon plaats bij God in den hernel heeft verworyen en waardig is door de menschen op de
aarde aangeroepen en vereerd te worden.
Het leger heiligen en de boeken en legenden
zijn seer groot. Velen zijn echter vergeten.
Heilige alliantie, (het heilig verbond). Een
verbond, na de tweede nederlaag der Franschen, 26/9 1815, afgesloten tusschen Rust.,
Oostenr. en Pruisen en waartoe de meeste
Europeesche mogendheden toetraden om gezamenlijk verschillende zaken to regelen en

het Christelijk beginsel te handhaven. De
Gri. en Bel g. quaestie deden het verbond
spoedig uiteen vallen. Het diende dikwijls de
reactie.
Heilige der Heiligen, naam van het achtervertrek van den tabernakel en later van den
tempel der Israelieten, waar de heilige arke
staat.
Heilige drie koningen, volgens het verhaal
van Mattheus, drie wijzen (Caspar, Melchior
en Balthasar) die, op het zien van een nieuwe
ster aan het Oosten, daarheen trokken en in
Bethlehem het daar geboren kind goddelijke
eer bewezen. Gedenkdag 6 Jan.
Heilige familie, de voorstelling van Maria,
Josef en het kind Jezus.
Heilige Ceest, (Spiritus sanctus) de 3e persoon in de 3-vuldigheid. Volgens het Nieuwe
Testament stortte zich deze, na Jezus
hemelvaart, over de Apostelen uit en is de
bron geworden van wijsheid en zette het
werk, door Jezus self begonnen, voort, daar
hij werd en is de drijfveer tot het Christen,'
ctom.
Heilige land, Palestina.
Heilige oorlog, in het Oude Gri., 3 oorlogen
tegen roofzuchtige, naburen, ter bescherming
van den Apollo-tempel te Delphi, 596/90,
355/46 en 339/38 v. Chr. Ook den altijd
durende.n oorlog van de Mohammedanen
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tegen de Christenen en verschillende andere
godsdienstoorlogen.
HeiHgerlee, buurt, gem. Scheemda, Groningen, ongev. 300 inw. ; hier had 1568 een slag
tusschen Ned. en Spanje plaats, waarbij
graaf Adolf van Nassau sneuvelde.
Heilige rok, volgens verschillende R'Kath.
kerken bezitten zij een rok van Christus, en
wordt deze als een der heiligste reliquien
bewaard. De meest bekende is die van Trier
(zie ook reliquien).
Heilige Vader, of allerheiligste Vader,
titel waarmede de Paus wordt aangesproken.
Heilig-verklaring, of heiligspreking, (Lat.
Canonisatio) een zeer plechtige handeling in
de R. Kerk te Rome, waarbij de Pans met
zeer veel ceremonien een der gestorvenen verklaart opgenomen te zijn in den hemel en
aardig door het yolk aangeroepen te worden. De naam wordt dan door den Pans in
den canon (een lijst of rol der heiligen) opgenomen.
Heille, dorp, gem. Sluis, Zeel., 650 inw.
Hello, gem. in N.-Holl., bij Alkmaar, 2299
inw.
Heilserum, een serum nit het bloed van
dieren gehaald, als weermiddel tegen besmettelijke ziekten.
Heilsleger, zie Booth en Leger des Heils.
Heimans, (E.), Ned. paedegoog, geb. 1861,
richtte het tijdschrift „De levende Natuur"
op.
Heimwee, (Nostalgia) een ziekelijke toestand van het gemoedsleven, veroorzaakt
door een onbevredigd zeer sterk verlangen.
Hein,
(etagere of vriend) personificatie
van den dood.
(2) (Pieter Pieterszoon) meest al, Piet H.,
1577/1629, werd vice-admiraal bij de vloot
der W.-Indische Compagnie, veroverde 1627
25 Spaansche schepen, en 1628 de Spaansche
vloot, de zoogenaarnde zilvervloot, met een
buit van ongeveer 12 millioen gulden. Sneuvelde in den slag tegen de Duinkerkors.
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Heine, (Heinrich) beroemd dichter en publicist, geb. 13/12 1799 ; eerste lyrische dichter, humorist en satiricus. Zijn werken gelden nog als de beste Duitsche poezie. Gest.
17/2 1856 te Parijs.
Heinenoord, gem., in Z.-H., bij Ord-Beierland, 18-41 inw.
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Heinkenszand, gem., in Zeel., ,bij Goes,
1731 inw.
Heino(o), gem. in Overijsel, bij Raalte,
2196 inw.
Heinrich, zie Hendrik.
Heinsius, (Daniel) Ned. philoloog en dichter, 1580/1655 ; prof. in de Gri. taal te Leiden. (2) (Anthony) Ned. staatsman, 1641/
1720.
Heinze,
(Max) Duitsch phil., geb. 1835 ;
prof. te Leipzig.
Hester, (Amalie) pseud. van hertogin Amalie van Saksen.
Hekeldicht of Satire. (Zie ald.)
Hekelingen, gem. in Z.-Holl., bij Brielle,
980 in w.
Hekendorp, gem. in. Z.-Holl., bij Woerden,
676 inw.
Hekla, de meest bekende vulkaan op Usland, 1560 M. hoog.
Heksen, voorheen vrouwen (meest oude),
die men tooierkracht toeschreef.
H eksenprocessen, voorheen rechtsplegingen van personen, verdacht van hekserij.
Hel, algemeen een verschrikkelijk oord,
verblijfplaats der verdoemden, uitgeworpenen.
Volgens het Nieuwe Testament een verschrikkelijke vuurpoel. Volgens het bijgeloof regeert hier de duivel en gaan alle slechte menschen daarheen.
Heiden, gem. in Limburg, bij Horst, 4662
inw.
Heldendicht, (Epos) dichterlijke opsomming van de heldendaden door eenigen bedreyen. Elk land heeft zoo een verzameling gedichten van den oudsten tot den jongsten
tijd.
Heldensagen, verhalen, legenden, geschiedenissen van lang voor ons geleefd hebbende
menschen.
Heldentijd, altijd de oudste tijd, de tijd
wa,arin de helden der heldendichten en sager
spelen.
Helder (Oen), gem., N.'lijk Noord-Holl.,
boven Alkmaar, aan het Marsdiep, 28,259
inw. Met de haven Nieuwediep, een der beste
kunsthavens en tevens oorlogshavens van
Europa ; aldaar zetel der directie der Marine,
Rijkswe•f, kust- en binnenvaart, industrie :
1799 werd hier het Eng.-Russ. Leger ontscheept.
Heldring, (Otto Gerhard) Ned. philantroop,
1804/76, richtte in Zetten het aryl „Steenbeck" op, „tot opbeuring en terechtbrenging
van boetvaardige gevallen vrouwen".
(2) (Balthazar) zoon van den vorige, geb.
1839. was president der Ned. Handel-Mij.
van het Ned. 13ijbelg,enootschap.
Helena, volgens de Gri. mythologic, dochter van Zeus en Leda, liet zich door prins
Paris naar Troje ontvoeren, wat de oorzaak
t- n den T roj a a n schen oo werd .
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(2) de heilige, moeder van Constantijn den
Groote, liet een kerk over het heilige graf te
Jerusalem bouwen gestorven als non, 80 jaar
oud, gedenkdag 18 Aug.
(3) verschillende steden in N.-Amerika.
(4) zie Sint Helena.
Helenaveen, dorp, gem. Deurne, N.-Brab.,
550 inw.
Helgoland, Duitsch eiland in de Noordzee,
Pruisisch regeeringsdistr. Sleeswijk, 0.50
K.M. 2 , 2307 inw. ; badplaats en ontspanningsoord. Duitsche vestingplaats, ter bescherming
van het KeiZer Wilhelmskanaal. 1714/1807
Deensch, 1807/90 Eng. bezitting.
Heliaden, de dochters' en ook de zoons van
Helios, werden in boomen veranderd, hun tranen veranderden in barnsteen.
Helianthus, Zonnebloem, eenige soorten
zijn sierplanten.
Helicon, (thans Palaeo Buno) gebergte in
Beotie ; was volgens de oud-Gri. dichters de
woonplaats der zanggodinnen, der Muzen.
Holing, het voordeel trekken van goederen
waarvan men weet, althans begrijpen kan,
dat deze gestolen zijn.
Heliogabalus, Rom. keizer, 218/222 na Chr.,
cerste zonnepriester, heette Marcus Aurelius
Antonius ; hij werd vermoord.
Heliograaf, (1) een instrument om afbeeldingen van de zon te maken. (2) een soort
seintoestel zonder deaden, doch met spiegels.
Heliographie, (Gri.) zonsbeschrijving. (2)
de toepassing van den Heliograaf. (3) door
middel van het zonlicht platen verwekken,
waarmede men op de drukpers afdrukken
(heliogravures) kan maken.
Heliolatrie, (Gri.) zonaanbidding.
Helioscoop, zonnekijker.
Helios, zie Helius.
Heliotherapie, ziektenbehandeling door het
zonlicht.
H eliotroop, zonnespiegel.
(2) (Heliotropium) een welriekende sierplant nit Peru.

Hellebaard, houw- en stootwapen, tot de
14e en 15e eeuw.

HELLEBAARDEN.

Hellendoorn, gem. in Overijsel, bij Raalte,

8830 inw.

Hellenen, de bewoners van Hellas, later en
thans de bewoners van Gri.
Hellenist, kenner der oud-Gri. talen en gewoonten, vriend der Gri.
Heller, een Oostenrijksch pasmuntje, 1/100
kroon.
Hellespont, oude naam voor de tegenwoordige Strant der Dardanellen. Zoo genaamd
naar Helle ; volgens de Gri. mythologie
vluchtte deze met haar broeder Phryxis voor
haar stiefmoeder, doch viel in 't water en
verdronk.
Hellevoetsluis, gem. in Z.-Holl., bij Brielle,
met vesting en ha venstad, 4165 inw.
Hellin, stad, Spaansche prov. Albacete,
14,099 inw.
Hellouw, clorp, gem. Haaften, Geld., 700
inw.
Helium, dorp, gem. Slochteren, Gron.,
300 inw.
Helm, (Ammophilia) een meest op zandgrond voorkomende en in de duinen 0-eplant
'
wordende grasrietsoort, behoedt de duinen
voor verstuiving.
(2) (met een H. geboren) komt wel voor,
dat de vrucht geboren wordt met een vlies
over het hoof d, voorhoofd of gezicht, wordt
weggenomen ; hieraan worden allerlei bakerpraatjes verbonden, o. a. van helderziendheid,
toekomst voorspellen enz.
(3) een lederen of metalen hoofdbedekking,
meest voor soldaten of politiedienaars.
Helmers, (Jan Frederik) Ned. dichter,
1767/1813.
Helmholtz, (Hermann von) Duitsch natuurkundige, 1821/94 ; prof. te Bonn en te Berlij -n.
Helmolt, (Dr. Hans F.) Duitsch geschiedschrijver, geb. 1865. Schreef een wereldgeschiedenis ; 1908 ook in 't Ned. bewerkt.
Helmond, gem. in N.-Brab., bij Eindhoven,
14,502 inw.
Helmont, (Johan Baptist) scherp doch diepzinnig mystiek theosoof, 1578/1644.
H E LIOTIZU UP.
Helmstedt, stad in Brunswijk, 14,529 inw.
Heloise, zie Abaelardus.
Helius, was in de Gri. mythologie de god
Helsdingen, (Willem P. G.) Ned. sociaalder zon, valt later met Apollo samen.
Hellas, oorspronkelijk een stad in Z.-Thes- democraat en propagandist, geb. 1850 ; lid
van de Tweede Kamer.
salie, later en thans naam voor geheel Gri.
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Heisingborg, handelsstad, Zweedsche prov.
Malmohus, 24,670 inw. ; haven aan de Sund.
Helsingfors, (Helsinki) hoofdst. van Finland, aan de Golf van Finland, 93,576 inw. ;
industrie, handel en scheepvaart.
Noisingland, prov. van N.-Zweden, 14,768
K.M. 2 , 130,000 inw.
Helsingor, (Elseneur) havenstad, Deensch
eiland Seeland, aan de Sund, 13,902 inw.
Heist, (Bartholomeus van der) Ned. schilder, 1611/79 of 1612/70(?) ; van hem o. a.
„Schuttersmaaltijd".
Holten, (Willem Lodewijk van) Ned. taalgeleerde, geb. 1849. Prof. te Groningen.
Helvetia, Lat. naam voor Zwitserland.
Helvetiers, een Keltische volksstam, bewoonden toen zij in aanraking met de Rom.
kwamen, het tegenwoordige Zwitserland.
Helvetische republiek, naam voor den in
1798 opgerichten Fr. vasalstaat ; bleef tot
1803 bestaan. Zie verder Zwitserland.
Helvetius, (Claude Adrien) Fr. phil., 1715/
71 ; schreef o. a. : „De l'esprit", dat in '58
verbrand werd. H. was sensualist en materialist.
Heivoirt, gem., N.-Brab., bij Boxtel, 1594
inw.
Hembrug, buurt, gem. Zaandam, aan het
N.-Zeekanaal ; aldaar een der grootste draaibruggen van Europa. Rijks-Ammunitiefabr.
Hemel, firmament, de schijnbare bol, het
gewelf, dat zich ten alien tijde boven ons
hoofd uitbreidt ; (ook) een heerlijke, gelukzalige en vredige verblijfplaats. Volgens het
geloof een plaats in 't heelal of er buiten,
waar God met de engelen verblijf houdt en
waar alle goede en zalige menschenzielen verblijf sullen houden na het laatste oordeel of
dadelijk na den dood.
Hemelsche H ijk, Chineesche naam voor
China.
Hemelumer-Oldephaert, gem. in Friesl., bij
Hindeloopen, 5315 inw.
Hemeivaart, volgens het geloof der Christenen het opvaren van Jezus ten Hemel ; de
gedenkdag is 40 dagen na Paschen.
Hemi...., (Gri.) half....
Hemisfeer, halfrond.
Hemmen, gem. in Geld., bij Elst, 194 inw.
Hemoni, (Francois en Pieter) twee broeders
nit de 17e eeuw, die in Europa veel naam
maakten als klokkengieters,
H emrik, dorp, gem. Opsterland, Fries1.,
-500 inw.
Hemsterhuis, (Tiberius) Ned. philoloog,
1685/1766. (2) (Frans) Ned. phil. en archeoloog, zoon van den vorige, 1721/90.
Henderson, vele steden en counties in N.Amerika.
Hendon, stad, Eng. graafschap Middlessex,
15,834 inw.
Hendrickx, (Pet•us Joseph Norbert)
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Vlaamsch dichter, 1822/79 ; schreef o. a. „De
laatste dag der eerste wereld".
Hendrik, Ned. naam voor Henri, Henry,
Heinrich, Harry, tal van vorsten ; wij noemen : (1) I, hertog van Beieren, 920/955. (2)
II, de Twister, hertog van Beieren, 951/995,
werd van zijn goederen beroofd. (3) de Trotsche, hertog van Beieren en Saksen, 1108/39,
verkreeg '37 Saksen bij zijn land. (4) de
Leeuw, hertog van Beieren en Saksen, 1129/
95, veroverde Mecklenburg en Voor-Pommeren, 1172 deed hij een pelgrimstocht naar
Jerusalem. Hij weigerde keizer Frederik I
hulp tegen de Lombardische steden, waardoor hij vervallen werd verklaard. (5) (H.
Julius) hertog van Brunswijk-Wolffenbiittel,
1564/1613 ; schreef tal van drama's. (6) I,
koning van Castilie, 1214/17. (7) II, de las
Mercedes, graaf van Trastamara, koning van
Castilie, 1369/79, geb. 1333, wist na veel verlies zijn halfbroeder Peter te verdringen. (8)
III, de Ziekelijke, koning .van Castilie, 1390/
1406, geb. 1379. (9) IV, de Zwakke, koning
van Castilie, 1454/74, geb. 1423, liet de kroon
aan zijn zuster Isabella. (10) I, van Saksen,
koning van Duitschland, 919/36, geb. 876.
onderwierp de Hong., trachtte het rijk weer
te vereenigen, waarin hij gedeeltelijk slaagde. (11) II, de heilige, Roomsch-Duitsch keizer, 1002/24, geb. 973, liet zich 1014 te Rome
kronen. (12) III, de Zwarte, R.-Duitsch keizer, 1039/56, geb. 1017, ontving het hertogdom Beieren, Zwaben, Carinthia en werd koning van Bourgondie. Maakte een einde aan
het schisma der kerk door 3 pausen af to zetten. (13) IV, R.-Duitsch keizer, 1056/1106, geb.
1050, werd door den aartsbisschop Anno II
van Keulen en Otto van Nordheim ontvoerd,
'65 op aandrang van bisschop Adelbert van
Bremen mondig verklaard ; deze laatste had
reel invloed op hem. 2 maal stolid het Saksische yolk op, hij wist dit echter te onderdrukken. Hij wilde het gezag hebben over de
geestelijken en zette 1076 pans Gregorius af ;
deze sprak den banvloek over hem uit en H.
moest voor straf 3 dagen blootsvoets door de
sneeuw om het kasteel Canossa (zie aid.)
loopen, waardoor de vloek werd opgeheven.
Hij zwoer echter wraak. Hij onderwierp alle
Duitsche vorsten, werd weer in den ban gedaan, verwoestte het landgoed om het kasteel
Canossa, zette den pans af en. koos een
nieuwen. Zijn zoon werd koning van het ingenomen Italie, doch deze nam, nadat H. voor
de 3e maal in den ban werd gedaan, de wapens tegen zijn vader op en 1105 werd hij gedwongen afstand to doers. (14) V, R.-Duitsch
keizer, zoon van den vorige, 1105/25, geb.
1081, 1110 koning van Italie ; hij werd eveneons in den ban gedaan, daar ook hij boven
de geestelijkheid wenschte te stain en ook de
nieuw gekozen pans vloekte hem. Door den
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opstand van het yolk kreeg hij gedeeltelijk
zijn zin en hij verleende den paus het recht
aan een gekozen bisschop een staf en een
ring te schenken. De koning gaf hem een
scepter en een gedeelte land in leen. (15) VI,
R.-Duitsch keizer, 1190/97, geb. 1165, won
van keizer Frederik I ; werd tot keizer
gekozen, trachtte het land vergeefs erfelijk
aan zich te binden ; door een huwelijk met de
familieleden van hem en Hendrik den Leeuw
(zie no. 4) kwam er weer vrede tusschen
beide huizen. (16) koning van Duitschland,
als R. koning VII, zoon van keizer Frederik
II, 1211/42 ; wilde zich heerscher van.
Duitschl. maken, werd echter spoedig gevangen genomen ; hij stierf in gevangenschap.
(17) VIII, van Luxemburg, stichter der
Luxemburgsche keizer-dynastie, 1308/13, geb.
1262 ; veel opstand en revolutie. (18) I, koning van Eng., 1100/1135, geb. 1068, bijgenaamd Beauclare. (19) II, koning van Engeland, 1154/89, gob. 1133. Was voortdurend
in strijd met Frankrijk, veel opstand in zijn
eigen land, onderwierp '72 Ierland en maakte
Schotland leenplichtig. (20) III, koning van
Eng., 1216/72, geb. 1307 ; werd door de geestelijkheid geheel beheerscht. 1264 door den
adel gevangen genomen, 1265 bevrijd. (21)
IV, koning van Eng., le koning uit het huis
Lancaster, 1399/1413, geb. 1367, onderdrukte
den opstand in Eng. en Schotland. (22) V,
koning van Eng., 1413/22, geb. 1388 ; hij
deed eenige overwinningen in Fr., 1420 regent van Fr. (23) VI, koning van Eng.,
1422/61, geb. 1421 ; onder voogdij, verloor
alle bezittingen in Frankr. en werd 1461 in
den strijd tusschen de Roode en Witte Roos
door bet huis York van den troon gestooten.
(24) VII, koning van Eng., le nit het huis
Tudor, 1485/1509, geb. 1456; had veel strijd
met andere pretendenten, verbeterde de
rechtspleging. (25) VIII, koning van Eng.,
1509/1547, geb. 1491 ; '12/29 oorlog met Fr. en
Duitschl., met wie hij zich om beurten verbond tegen een. Eerst tegenstander van Luther en de reformatie, later verhoogde hij
Cranmer (zie ald.) tot primaat van het rijk.
Hij huwde met Catharina, doch liet dit huwelijk ongeldig verklaren en huwde met Anna
Boleyn, liet daze voor echtbreuk terecht stellen en huwde Johanna Seymour. Doze stierf
kort daarop en hij huwde Anna van Cleef,
liet zich van daze scheiden en huwde Catharina Howard, die hij ter dood liet brengen,
waarna hij Catharina Parr huwde, die hem
overleefde. (26) I, koning van Frankrijk,
1031/60, geb. 1005 ; was voortdurend in strijd
met geestelijkheid en adel. (27) II, koning
van Frankrijk, 1547/59, geb. 1519, liet zich
geheel door zijn minnares Diana van Poitiers
leiden, overwon de Hugenoten, streed zonder succes tegen Ned. (28) III, koning van
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Frankrijk, laatste uit het huis Valois, 1574/
89, geb. 1551 ; overwon de Hugenoten, weigerde echter vele malen de inquisitie in te
voeren, beloofde de ketters uit te roeien, doch
werd door den fanatieken Jaques Clement gedood. (29) IV, de Groote, koning van Frankrijk, de eerste Bourbon, 1589/1610, geb. 1553,
aanvoerder der Hugenoten. Onder hem de
befaamde „Bloedbruiloft", streed '95/98 met
Spanje, vaardigde '98 het Edict van Nantes
uit. Werd vermoord. (30) V, zie Chambord.
(31) graaf van Nassau, 1541/74, brooder van
prins Willem I van Oranje ; sneuvelde met
zijn broeder Lodewijk op de Mookerheide.
(32) Willem Frederik H., prins der Ned.,
geb. 1820, 2e zoon van Willem II ; werd door
zijn broeder tot stadhouder van Luxemburg
aangesteld, luitenant-admiraal der Ned.
vloot, gest. 1879. (33) prins der Ned., hertog
van Mecklenburg-Schwerin, geb. 19/3 1876,
jongste zoon van Frederik Frans II van
Mecklenburg-Schwerin ; maakte met den ontdekkingsreiziger Ehlers een reis naar Indio.
1897, le-luitenant bij het bataljon der Pruisische garde-jagers, 16/10 1900 verloofd met
H. M. Koningin Wilhelmina der Ned., 23/1
1901 genaturaliseerd, kreeg den titel van
Prins der Ned., met het predicaat „Koninklijke Hoogheid", benoemd tot schout-bijnacht a la suite bij de Ned. Marine, generaal-majoor a la suite bij het Ned. en Ned.Indische leger ; gehuwd 7/2 1901, te 's-Gravenhage. Spoedig bevorderd tot Mecklenburgsch on Pruisisch generaal-majoor en benoemd tot lid van den Raad van State van
Ned. met adviseerende stem.
Hendrikeldo-Ambacht, gem. in Z.-Holl., bij
Dordrecht, 4042 inw.
Henegouwen, (Fr. Hainaut) prov. in Belg.,
3722 K.M. 2 , 1,146,646 inw. ; landbouw, veeteelt, ooft, en kolenmijnen. Hoofdst. Mons
of Bergen. Een deal van het landschap H.,
in Z.-Ned., dat in het midden der 9e eeuw
onder graven stond, kwam 1036 aan Vlaandeyen ; Jan van Avennes bracht het graafschap
Holl. en Zeel. tevens aan het huis H. (1299).
Zijn zoon Willem I (voor Holl. en Zeel. W.
III) volgde hem op. Zijn zoon Willem II (of
IV) sneuvelde 1345 tegen de Friezen, waardoor zijn zuster Margaretha (gemalin van
Lodewijk IV) het huis H., Holl. en Zeel. aan
het huis Beieren bracht. Haar zoon Willem
III (of V) had to kampen met de Hoeksche
en Kabeljauwsche twisten, terwijl de dochter
van Willem IV (of VI) , Jacoba van Beieren,
haar erfstaten aan Philips van Bourgondie
moest afstaan (1433). 1482 aan het huis
Habsburg (Oostenrijk), 1659 en '78 ten deele
aan Fr., het overige, 1815, aan Ned. en na
1830 prov. Belg.
Henegouwsche huis, zie Henegouwen.
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Hengelo(o), gem. in Geld., bij Zutphen,
3765 inw.
(2) gem. in Overijsel, bij Enschede, 19,550
inw. ; textiel- en ijzerindustrie en ververijen.
Hengeveld, dorp, gem. Wijhe, Overijsel,
300 inw.
(2) dorp, gem. Ambt-Delden, Overijsel, 450
inw.
Hengist en Horsa, volgens de sage, de gebroeders die 449 de Angel-Saksen aanvoerden
bij hun veroveringstocht naar Engeland.
Hengst, mannelijk paard.
Hengstdijk, gem. in Zeel., bij Hu1st, 654
inw.
Henin Lietard, stad, Fr. dep. Pas-de-Calais,
14,327 inw.
Hennaarderadeel, gem. in Friesl., bij Bolsward, heeft ongev. 11 dorpen, 5225 inw.
Hennegau, Duitsche naam voor Henegouwen.
Hennep, (Cannabis sativa) een bekende
plantensoort ; de bastvezels verwerkt men
tot touw en linnen ; de zaden leveren vogelvoer en olie, zijn narcotisch en vergiftig.
Hennequin, (Mr. P. C. J.) Ned. jurist en
lid van de Tweede Kamer.
Henoch, volgens den bijbel de 7e in de rij
der aartsvaders, we'd 360 jaar en door God
dadelijk van de aarde opgenomen in den
Memel.
Henri, zie Hendrik.
H enriot, (Francois) Fr. revolutionair,
1761/94 ; stierf op 't schavot.
Hensbroek, gem. in N.-Holl., bij Medemblik, 906 inw.
Hepatolieth, (Gri.) galsteen.
Hephaestus, (Gri.) Lat. Vulcanus, volgens
de mythologie, de god van het vuur. Zoon van
Zeus en Hera. Eveneens god van de kunstwerken, met behulp van het vuur vervaardigd of voortgebracht.
Heptarchie, heerschappij van 7 personen,
in Eng. b.v. van 7 koningen, wier rijken 827
door Egbert tot den werden vereenigd.
Hera, volgens de Gri. mythologie, dochter
van Cronus, zuster en gemalin van Zeus, godin der maan, beschermster van het huwelijk, koningin van Olympus.
Heracles, (Gri.) Lat. Hercules, de held der
Gri. mythologie, zoon van Zeus en Alcmene,
groeide als de sterkste naar lichaam en geest
op. Als slaaf van Eurystheus moest hij 12
werken verrichten, waarvoor hij zijn vrijheid
en onsteFfelijkheid zou verkrijgen ; o. a. ving
hj levend het Ery-mantische everzwijn, bestreed de Centauren, bemachtigde den gordel der Amazonenkoningin Hippolyte, reinigde den stal van Augias, koning van Elis,
waarin jarenlang 3000 runderen hadden gestaan , vermeesterde den stier van Creta,
r deze werken wend hij vrij ; hij nam
enz. Doo
deel aan verschillende tochten, doch werd bij

ongeluk, nit wraak van een door hem gedooden Centaur (Nessus) vergiftigd. Men
vereerde hem met wedstrijden en feesten. Afgebeeld is hij een toonbeeld van mannelijke
kracht en schoonen bouw, meest met knots
en een leeuwenhuid om.
Heracleeen, de feesten ter eere van Heracies.
Heraclitus, Gri. phil., genaamd den duistere, of later den huilende, tegenover
Democritus den lachende, ongev. 500 v. Chr. ;
noemde het vuur als de oorsprong en het bestaan van alles, de wet der noodzakelijkheid
logisch en harmonisch.
Heraclius, keizer der 0.-Rom., 610/40, geb.
575 ; stiet Phocas van den troop en overwon
de Perzen. Vaardigde een geloofswet uit.
Heraldiek, wapenkunde, wapenleer. De
kunst om wapenschilden te beschrijven en de
verschillende kleuren of metaalvoorstellingen
met verschillend getinte teekeningen voor te
stellen, b. v. zilver (wit), goud (gestippeld),
rood (rechte lijntjes, staande), blauw
gende rechte lijntjes) enz.
Herat, prov. in het hoogland van Iron, in

Afghanistan, 160,000 K.M. 2 , 754,000 inw.(?)
Hoofdst. H., 50,000 inw. ; gelegen tusschen
vruchtbare landen met vele tuinen en bebouwde velden. Er zijn vele oude gebouwen
en mines ; 1749 Perzisch, 1871/74 zelf standig. Thans vesting tegen Perzie.
Herault, Fr. kustrivier, mondt in de Golf

van Lion, 153 K.M. lang, stroomt door het
Fr. dep. H., 6224 K.M. 2 , 482,779 inw. ; gaat
in bevolking achteruit. Prod. : vruchten,

wijn. Schapen en zijdeteelt. Hoofdst. Montpellier.
Heraut, wapenbode, krijgsbode, voorheen
regelaar der openbare feesten of spelen, alwaar hij, op een verhooging zittende, allerlei
mededeelingen en regelingen afkondigde.
Herbarium, (Lat.) verzameling van levende
of gedroogde planten.
Herbart, (Johan Frederik) beroemd Duitsch
phil., 1776/1841. Prof. to Gottingen, bevorderde de psychologie en paedagogie.
Herbivoren, planten-eters.
Hercules, zie Heracles.

. G. VON HERDER.

Herder, (Johann Gottfried von) beroemd
Duitsch dichter, phil. en schrijver, 1744/1803.
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Hernielijn, de pels van een martersoort,
Herediteit, (Lat.) crfelijkheid.
Hereford, graafschap in W.-Eng., 2157 hermelijnwezel (Mustela erminea).
115,949 inw. ; boschrijk. Hoofdst. H.,
25,120 inw. ; ijzergieterij, handschoenenindustrie.
Heremans, (Jacob Frans Johan) Z.-Ned.
taalkundige, 1825/64 ; prof. te Gent. Was langen tijd een der hoofdpersonen der Vlaamsche
beweging.
Heremiet, kluizenaar, woestijnbewoner ;
remand die zich geheel van de wereld afzondert, alleen woont.
Herero's, of Damaras, Bantoe-Negers in
Z.W.-Afrika, ongev. 150,000 zielen ; voortdurend in opstand, het hevigst in 1904, hetitEraimAJNWEZEL.
geen Duitschl. noodzaakte een groot leger
da,arheen te sturen.
Hermes, nit de Gri. mythologie, zoon van
Herford, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Zeus en Maia ; vond de lyra en herdersfluit
Minden, 26,424 inw. ; textielindustrie.
Herfst draden, de draden, meest in den la, welke hij aan Apollo afstond tegen diens
herfst rondzwevende, komen van vele kleine staf. Later bode van Zeus en listig vriend
spinner, die hun web verlaten. der rnenschen, ook god van den handel en 't
gelijk de Rom. Mercurius.
Heringa, (Jodocus) Ned. godgeleerde, 1765/ verkeer,
Hermetisch gesloten, luchtdicht gesloten.
1840 ; prof. te Utrecht.
Hermitage,
kluis,
kluisenaarswoning,
Herisau, stad, Zwitsersch kanton Appen- woning van een heremiet.
zell-Ausserrhoden, 13,714 inw.
Hermite, (Charles) Fr. wiskundige, 1822/
Herjeadalen, Zweedsche prov., 13,650
,
17,929
inw.
;
bergachtig,
veeteelt,
1901.
Prof. te Parijs.
K.M. 2
Hermocrates, leider der aristocratische
boschrijk.
partij to Syracuse ; bracht 424 den vrede tot
) of Herkauwndi,
( Ruminantia
stand.
Tweehoevige dieren, een orde van zoogdieren,
Hermosillo, hoofdstad, staat Sonora in
met 3 of 4 afdeelingen in de maag. Deze Meico, 10,613 inw. ; zilvermijnen.
weken eerst hun voedsel in een maag, waarna
Hermupolis, (Nieuw Syra) haven en hoofdzij het weder opbraken en het nogmaals stad van het Gri. Cycladeneiland Syra, 18,760
kauwen en met speegsel vermengen. De inw. ; scheepsbouw.
troepen in 't wild, terwijl
meesten leven
Hernad, rivier in N'lijk Hong., links van
velen tot onze nuttige huisdieren behooren. de Sajo, 190 K.M. lang.
Herkenbosch, dorp, gem. Melick, Limburg,
Herne, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
700 inw.
Arnsberg, 28,771 inw. • metaalindustrie,
Herkingen, gem. in Z.-Holl., op 't eiland steenkoolmijnen.
Goeree en Overflakkee, 774 inw.
Hernia, (Lat.) breuk.
Hermandad, (Sp., Broederschap) een bond
Herodus, naam van eenige Joodsche
van Castiliaansche steden tegen den adel, koningen, van Idumeensche afkomst, onder
verk•eeg later voorrechten, 1488 heilige H. Rom. opnerheerschappij. (1) de Groote,
en in de 16e eeuw een korps landspolitie.
honing van Judea, geb. 73 voor Chr., beklom
Hermann (1) I, pfalzgraaf van Saksen, 49 v. Chr. den troop te Jeruzalem ; liet vele
streed 1180 met andere vorsten tegen Hen- schoone gebouwen en tempels oprichten of
drik den Leeuw ; gest. 1217. (2) H. graaf van herstellen ; regeerde zeer wreed, liet al zijn
Wied, keurvorst en aartsbisschop van Ken- bloedverwanten en ook zijn vrouw ter dood
len, was de reformatie goed gezind en werd brengen ; gest. 4 na Chr.
daarom 1546 afgezet ; geb. 1477, gest. 1552.
(2) H. Antipas, werd 40 na Chr. naar
(3) (Gottfried) verdienstelijk Duitsch phil., Spanje vert-annen om zijn wreedheid ; gehuwd met Herodias, die van hem verlangde
1772/1848. Prof. te Leipzig.
Hermannstadt, (Hong. Nagy-Szeben) Hong. het hoofd van Johannes den Dooper.
(3) H. Agrippa I, koning van Israel, 37/44
komitaat in Zevenburgen, 3314 K.M 2 .,
116,188 inw. bergachtig. Hoofdst. H., 29,577 na Christus ; liet den Apostel Jacobus terecht
stellen en Petrus gevangen zetten.
inw. ; textiel en leerindustrie.
(4) H. Agrippa II, laatste van de linie H.,
Hermans, (Louis Maximiliaan) Ned. propagandist voor de Soc.-Dem. Arbeiderspartij, 53 koning van Chalcis ; gest. 100 na Chr.
Herodias, gemalin van Herodus Antipas
deb. 1861. Was redacteur van het blaadje
(zie no. 2), liet hoar dochter Salome voor
,,De 11 oode Duivel".
-
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haar gemaal dansen en hem vragen om het
hoofd van Johannes den Dooper, wat haar
werd toegestaan.
Herodotus, eigenlijk de eerste geschiedschrijver der Gri., 484/24 v. Chr., vader der
geschiedenis genoemd ; maakte vele reizen.
Zijn werken, 9 deelen, bevatten hoofdzakelijk
de Perzische oorlogen.
Heroen, meervoud van Heros.
H eroinen, vrouwelijke Heroen, heldhaftige
vrouwen, moedige vrouwen.
Heresch, (Gri.) heldhaftig, grootsch ; H'e
middelen, doortastende, hevige middelen.
Herold, (Louis Joseph Ferdinand) Fransch
componist, 1791/1833 ; o. a. opera „Zampa".

Her

door hem uitgevonden telescoop, ontdekte
Uranus en zijn wachters en berekende den

tijd van omwenteling ; deed vele ontdekkingen op 't gebied van nevelvlekken en dubbelsterren.
(2) (Karoline) zuster en helpster van den
vorige, 1750/1848 ; ontdekte 6 kometen.
(3)
(Sir John Frederick William) Eng.
sterrenkundige, zoon van den onder no. 1
genoemde, 1792/1871 ; stelde een catalogue
over de door hem voortgezette studie van zijn
vader over dubbelsterren samen.. Deed waarnemingen aan „Kaap de Goede Hoop".
H ersenen, (Cerebrum Encephelon) vormen
met het ruggemerg het centraal zenuwstelsel, bestaan uit eenige op elkander gelegen
lagen van tallooze dicht opeen gedrongen
uiterst Bine cellen en zenn -svvezels en ganglien.

L. J. F. HEROLD.

Herophilus, een beduidende anatomist der
oudheid, ongev. 300 v. Chr. ; tijdgenoot van
Alexander den Groote.
Heros, (Gri.) held, koning, ideaalmensch ;
later, halfgod, krachtige, moedige strijder
der oudheid, die zeer vereerd werd of wordt.
Herostratus, een Ephezier, stak 356 v.
Chr. den Dianentempel te Ephesus in brand
om zijn. naarn te vereeuwigen ; werd doodgemarteld. Eerzuchtige dweepers noemd men
daarorn nog wel zoo.
Herpen, gem. in N.-Brab., bij Grave, 1686
nw
gem. in N.-Brab., bij Heusden,
Herpt,
521 inw.
Herrnhutters, een Evangelische broedergemeente, afstamrnende uit de broederkerk
te Bohemen en Moravie ; kwam 1457 tot
stand. Heeft 3 afdeelingen : Europa, Groot
:Britannia en Amerika, onder een algemeene
Synode, gevestigd te Herrnlrut, Earn dorpje
in Saksen.

Deze besehouwt men ais (ie werktuigen van
den geest, waarvan alle prikkels tot het verrichten van allerlei functies uitgaan Cu het
voorstellen, denken, gevoelen enz. geschiedt.
Hersenziekten, de hersenen zijn voor allerlei ziekten vatbaar en gewoonlijk zeer
moeilijk te genezen, reeds de minste stoornis
der hersenen hebben groote gevolgen voor
het geheele lichaam, o. a. stoornis der geestelijke verrichtingen, krankzinnigheid, hallucinaties, verdooving,, onmacht, gevoelloosheid,
verlamming van een lichaamsdeel of meerdere deelen, enz. De oorzaken zijn dikwijls
zoo gering, dat zij tot nogtoe, niet door den
mensch konden waargenomen worden. Omtrent genezing taster' de doktoren dan ook
vrijwel in 't duister, slechts tijd en rust
brengen ook bier weer de beste genezing.
Herstal, (Heristal) stad, Beig. prow. Luiic,
aan de Maas, 18,322 inw. ; kolenmijnen.
Herten, (Cervidae) naarn voor een
der herkanwende geweidragende dieren,
F. NV. IlEitt-sCHT'L.
waarvan ongev. 30 soorten, de grootste daarHerschel, (J ri-d..rich Wilhelm) beroemd van is de Eland ; ook het readier behoort
bouwde een daartoe. Zijn over gebeel verspreid.
Duitseb astronoom .„ 1738/1822 ;
.
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(2) gem. in Limburg, bij Roermond, 1161
inw.
Hertford, graafschap in Midd.-Eng., 1639
K.M2 ., 258,045 inw. Hoofdst. H., 9322 inw.
Hertling,
(Georg von) Duitsch phil. en
staatsman, geb. 1843. Prof. te Munchen.
Hertme, dorp, gem. Borne, Overij sel,
300 inw.
Hertogenbosch, ('s) afgekort 's Bosch, ook
wel Den Bosch, gem. in N.-Brab. en hoofdplaats, aan de Aa, en de Pommel, 34,973 inw. ;
aldaar fraaiste kerk van Ned. verder oude
en nieuwe bezienswaardige gebouwen. In de
12e eeuw was hier een bosch van den hertog
van Brab. en door de jachtpartijen aldaar,
ontstond een dorpje, dat in 1204 tolvri.jheid
verkreeg. Werd later dikwijls belegerd en
1629 door Frederik Hendrik ingenomen.
Hertshoorn, stof van het gewei van herten,
meest gebruikt voor heften van messen.
Hertwig, (Oskar) Duitsch zooloog en anatomist, geb. 1849. Prof. ite Berlijn.
Hertz, (Henrik) Deensch dichter, 1798/1870.
(2) (Wilhelm von) Duitsch dichter, 1835/
1902 ; prof. te Munchen.
Heruien, een Germaansche volksstam uit
de 3e eeuw. Zij kwamen van de Oostzee en
stichtten een rijk aan den Donau, hielpen 476
het W.-Rom. rijk ten val brengen, later door
de Longobarden overwonnen.
(Gustaaf) Fr. anti-militarist en
Herve,
propagandist voor het anarchisme. Werd als
advocaat geweerd.
Hervilly, (Ernst de) Fr. schrijver, geb.
1839 ; pseu406) ,Le Passant".
Herveld, dory, gem. Valburg, Geld., 1300
inw.
Hervormde kerk, of kerkgenootschap, Ned.
Hervormde Kerk of Nederduitsch Hervormde, een der grootste Protestantsche
kerkgenootschappen in Ned. Deze was landen
tijd de bevoorrechte kerk, doch 1795 hield
dit op. Bij dit genootschap zijn ook aangesloten 16 Waalsche gemeenten, 3 Eng. presbyteriaansche gemeenten en een Schotsche
gemeente.
Hervorming, zie Reformatie.
Herwen en Aardt, gem. in. Geld. bij Zevenaar, 4716 inw.
Herwercien, (Hendricus van) Ned. philoloog
en archeoloog, geb. 1831. Prof. to Utrecht.
Herwijnen, gem. in Geld., bij Geldermalsen, 1745 inw.
Herzegowina, Z.-W. deel van de prov. Bosnie-Herzegowina (zie ald).
Hesiodus, een der oudste Gri. dichters,
ongev. Se eeuw voor Christ., hoofd der zoop- enaamde Beotische- of Didactische school.
dochter van den Trojaanschen
Hesione,
boning Laomedon, werd aan een zeemonster
geofferd, doch door Reracles bevrijd.

Hesperiden, dochters van Atlas en Hesperis, moesten op een twin met gouden appels
passers.
Hesperie s oude Gri. naam voor Italie, bij
de Rom. ook Spanj. Ook „Avondland".
Hessets, (Jacob) raadsheer te Gent en lid
van den bloedraad, 1566 ; men verhaalt van
hem, dat hij in den raad altijd zat te slapen
en als het tijd van stemmen was, half slapend
„aan de galg, aan de galg" riep. Hij werd
1577 te Gent door het yolk vermoord.
Hessen, oorspronkelijk door Batten, een.
Duitschen volksstam, bewoonde landstreek.
Langzaam namen de Saksen er echter bezit
van. Onder de Karolingers en Saksische
keizers deel van Frankrijk ; Willem II vereenigde de landen in 1500 weder, terwiji
diens zoon Philips de Grootmoedige het 1567
weer onder zijn vier zonen verdeelde. Twee
der gestichte huizen stierven 1583 en 1604
nit en bleven H. Darmstadt en. H. Cassel
over (zie aid).
Hessen Cassel, was tot 1866 een keurvorstendom van Duitschland, 9581 K.M 2 ., (1864)
745,065 inw.: thous Pruisisch regeeringsdistr. Cassel, zie Kassel. Wilhelm VIII,
gest. 1760, was in den 7-jarigen oorlog bondgenoot van Pruisen. Diens zoon Frederik II
(1785) wordt beschuldigd zijn leger van
22,000 man aan Eng. te hebben verkocht ;
1866 koos het de zijde van Oostenrijk, waa,rdoor het bij Pruisen werd ingelijfd.
doch incest gewoon
Hessen Darmstadt,
Hessen genoemd. Groot-Hertogdom enbonisstaat van Duitschl., 7689 K.M 2 ., (1905)
1,209,175 inw. ; waarvan 67 % Protestanteri
-

-

WAPEN VAN HESSEN-DARMSTADT.

en. 29 ?,', R.-Katii. Bestaat uit twee deelen,
die appard door Pru.isisch gebied zijn ingesloten. Is meest bergachtig. Het N'lijk deel
beet Opper-Hessen, het Z'lijk Starkenburg
en Rhein-Hessen. Het eerste met de rivier
de Lahn, het tweede met Rijn en Maui .
Akkerland 50 %, weiden 13 %, bosch 31 %.
Hoofdbedrijven akker-, berg- en wijnbouw,
veeteelt, handel en industrie. Hoofdst. Dormstadt; an.dere groote steden : Mainz, Offenbach, Worms enz. Erfelijke constitutioneele
monarchic met 2 kamers en 3 stemmen in
Geden bondsraad. Spoorweg 1271 K.M.
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schiedenis (zie ook Hessen). Peel van Hessen (2) (Karel van der) een der Ned. hoofdna de deeling van 1567, werd eenige malen figurers in den Atjeh-oorlog, 1826/1900 ; was
vergroot. Sedert 1848 neigde het naar Oos- 1878 gouverneur van Atjeh, 81 militair betenrijk en voe gde zich 1866 aan diens zi.jde. velhebber, 87 commandant van het invaliePit was de oorzaak dat zeer veel land aan denhuis op Bronbeek.
H eymans, (Gerardus) Prof. in de geschiePruisen verloren gang ; 1870 trad het tot het
Duitsche verbond toe. Sedert 1892 regeert dens der phil., logics en metaphysica to
Ernst Ludwig. Zie Hessen en Hessen-Cassel. Groningen ; geb. 1857.
Hessen-t assau, de Z.-W. prov. van PruiHeyse, (Paul) Duitsch dichter, geb. 1830.
sen, 15,700 K.M 2 ., 2,070,052 mw. ; bestaat
Heythuizen, gem. in Limburg, bij Weert,
uit de .regeeringsdistrikten Kassel en Wies- 2521 mw.
Baden (zie aid). 1s samengesteld uit deelen
Heywood, stad, Eng. graafschap Lancasvan Hessen, Nassau en H. Cassel.
ter, 25,461 mw. ; spinnerijen.
Hesse-Wartegg, (Ernst von) Oostenrijksch
Hiang
, zie Hong.
reiziger en schrijver, geb. 1851.
Hidalgo, staat in Mexico, 22,215 K.M 2 .,
Hestia, (Rom. Vesta) dochter van Cronus 605,051. mw . Hoofdst. Pachuca.
en Rhea, godin der huiselijkheid en van liet
(2) Mexicaansche gouden munt, ongev.
haardvuur, beschermster van het gastrecht ;f 24.80.
en den eed.
Hiddensoee, Pruisch eiland, W'lijk van
H etaere, (Gri.) vriendin, v ertrouwde, Rugen, 750 mw.
publieke vrouw.
H iel, (Emanuel) Vlaamsch dichter, 1834/
I1 eterarchie , (Gri.) yreemde heerschappij, 99 ; hij bekleedde verschillende betrekkingen
overheersching door vreemdelingen.
en was voortdarend in strijd met de RoomschHeteren, gem. in Geld., bij Nijmegen, Kath. geestelijkheid. Vele zijner gedichten
3272 mw.
werden op muziek gezet.
Hetero..., (Gri.) voorzetsel voor vreemd...,
gene.
Hien, •lorp,
Dodewaard, Geld. ;
ongelijk..., anders... enz.
700 mw.
Heterodox, (Gri.) onrechtzinnig, kettersch.
H iErarchie,
(Gri.) priesterheerschappij,
Heterogeen, (Gri.) ongelijksoortig.
rangorde waar•in de geestelijken elkander
Hcterograaf, (Gri.) iemand die afwijkt van volgen, kerkelijke regeeringsvorm.
de gewone spelling, die nieuwe spellingen
H ierden, dorp, gem. Harderwijk, Geld.,
invoert.
1100 mw.
H eteromor phie, (Gri.) het vermogen van
H ieroeratie, (Gri.) priesterheerschappij.
sommige stoffen om in twee stelsels to
H ierog0yphen, (Gri.) het beeldschrift der~
kristalliseeren.
oude Egyptenaren, het werd ongev. 1600 v.
Hethieten , oudtijds een yolk in Syrie.
Chr. het meest gebruikt en komt voor op
Hetman, aanvoerder eener kozakkenbende. steenen, houten platen enz. ; het was teen
Houff, Azn., (Johan Adriaan) Ned. schrij- reeds afgekort en werd in do 3e eeuw nog ve.r, geb. 1843.
maals voor al gerneen gebruik verkort e11 is
Heukelom, dorp, gem. Bergen, Limb.,
200 mw.
Heukelum, gem. in Z.-Holl., bij Gerinchem, 1575 1111.
Heumen, gem. in Geld., bij Nijmegen, 1598
.. ,.
mw.
.
H eureka, zie Eureka.
-- :M
Heusden, gem. in N.- Brab., bij 's Bosc h,
1.851 mw.

Heuts, (.lohani_ie,s Benedictus van) geb.
_O
1.851 ; 1904/09 g ouverneur-generaal van Ned.r..'F t _
Indie.
P
--.. 1
Heuvel, (Vincentius Adrianus Maria van
n
^
}
den) sedert 1898 lid van de Tweede Kamer.
S
Fteuvelmans, (a. ietel• plan) Vlaamsch dich
ter; geb. 1808.
1ifi I )Ol. ypiti': N
Heves, kornitaat van Hong., 3878 KM'.,
mw. ; tabaksbouw. Hoofdst. Eriau ;
2 .55,345
l ater door bet :Koptisch verdrongen. Ilet
stad H. in dat koynitaat, 7989 mw.
3000 teekens en werd het
H eyden, (Jan van deg.•) beroemd Ned. iieeft ongeY . 2
childer en werktuigkundige, 1637/1712 ; i'erst door do ii 1+'ranschman Champillion, met
v oerde de straaatverlichting in, vond de brand- be hulp van den grameten steen van Rosette,
^ langenw gern r ^ it.
Schilclerde std ^ .gezichten. 1790 evonden, r,r!tcijfer•d. Deze steen was iii
.
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3 talen ingebeiteld. Reeds tevoren hadden neelspeelster, dock ging tot het Kath. geloof
geleerden zich beziggehmiden met dit geheim- over.
schrift.
H ieronymus,
(Eusebius Sophronius) een
der belangrijkste Lat. kerkvaders, 331/420 ;
bewerkte een geheel nieuwe Lat. bijbelvertaling „Vulcata" geheeten, die het uitsluitend kerkelijk gezag verkreeg. Begon het
eerst met drie gelijkgezinde vrouwen een
afzonderlijk leven te leiden, anderen overhalende ook zoo te doen en hij stichtte
Bethlehem een vereeniging van monniken,
om gezamelijk wetenschap en liter atuur te
W. VON HILLERN.
dienen.
(2) van Praag, ijverde tegen priesterheerH ilvarenbeek, gem. in N.-Brab., bij Oirschappij, aanhanger van Huss ; werd 1416 schot, 2827 inw.
N-erbrand•
H ilversum, gem. en stad in
H ierophant, (Gri.) de hoogste priester in 't schoonste gedeelte van het Gooi, 30,260
Attica, moest de heilige geheimen onthullen law. ; is omgeven door villa's en buitenveren verklaren en de heilio'dommen toonen aan blijyen. Het stadje dateert van ongev. de
de oningewijden. 11e eeuw.
H igh - church, (Eng.) de An glikaansche
H imalaya,
(Sanskriet : Sneeuwwoning).
kerk.
Het hoogste gebergte der aarde, in Tibet en
High-gate, villawijk van N.-Londeu.
Voor-l-ndie, 2400 K.M. lang, gemiddeld 240
H igh - Tory, (Eng.) yolbloed-aristocraat.
K.M. breed. Hoogste toppen : Mont-Everest
High - life, (Eng.) de groote wereld.
8840 3E., Kinsjing-sjinga 8583 M., DhawaH ijken, dorp, gem. Beller', Drente, 550 inw. lagiri 8176 M. hoog. Zee• vruchtbare dalen.
H irajariten, een Semitisch yolk in Yemen,
H ijkersmilde, dorp, gem. Smilde, Drente,
Z.--W. Arabic. 100 voor Chr. onder de
1100 inw.
Hik, (singultus) wordt veroorzaakt door dynastic der. Tobba, 525 na Chr. werd hun
het plotseling stootend samentrekken van rijk door de Aethiopiers verwoest.
hun
het middenrif ; een weinig drinken of even schrift kwam het Aethiopisch voor.
H inde, een wijfjeshert.
den adem inhouden doet het weer verdwijnen.
indeloopen, gem. in Fries1., aan de ZuiH ilariteit, vroolijkheid, gelach.
derviee, boven Stavoren, 1049 inw. ; moet
H ildebrand, pseud. van N. Beets.
(2) Vroegere naam voor pans Gregorius VII. reeds seer oud zijn.
H inderlaag, een verdekte stelling , vanwaar
H ildebrandisme, de pauselijke en priesterheerschappij sedert Gregorius VII (Hilde- men den vijand onverhoeds kan aanvallen.
H inderveet, de wet, dat men eerst vergunbrand).
ning moet hebben, tot het inwerkingstellen
H ildebrandslied,
het oudste bewaard ge- van inrichtingen, die schadelijk of hinderlijk
bleven brokstuk der Germaansche helden- voor de omgeving zijn, b.y. het werken van
sage.
machinerieen.
H ilden,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
H indi of H indoe'sch, de taal over geheel
Dusseldorf, 12,176 inw.; industrie.
Voor-Indic verspreid en door ongev. 100 mill.

ildesheim, regeeringsdistr.,Pruisische mensehen gesproken ; stamt van het Sanprov. Hannover, 5352 K.M 2 ., 554
,040 inw.; skriet.

net hqofdst. H., aan de Innerste, 42,973 inw.
H indley, stad, Eng. graafschap Lancaster,
Domkerk waarvoor een 1000-jarigen rozen- 23,504 inw.
struik. Industrie. 1813 aan Hannover, 1866
H indoe's, in 't algemeen de aanhangers in

Pruisen.
Indic van het Brahmisme. De zwarte bevolH inah, stad bij het oude Babylon, Turksch king van Voor-Indic, ruim 208 mill. zielen.
ri!ajet Bagdad, 30,000 inw.
H indoekoesj,
een bergketen in N.-O.
H illegersberg, gem. in Z.-11011., bij Rot- Afghanistan, hoogste top Tiratsjmir, 7750 M.
terdam, 3167 inw.
hoog.
Hillegom, gem. in Z.-Holl., bij Haarlem,
H indostam, Persische naam voor het Voor7807 inw.; schoone streek, veel bloembollen- Indische schiereiland.
kweekerijen.
H indostani, de dagelijksche spreektaal der
H filler,
(Ferdinand) Duitsch musicus, bewoners van Hindostan.
1811/85.
H iogo, havenstad, Japansche eiland Nipon,
H 'Dern, (Wilhelmina von) Duitsch roman- prov. Setsoe, 215,718 inw. industrie.
schrijfster, geb. 1836 ; was langen tijd too'
H ipparchus, de stichter der'
eerste weten-
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schappelijke sterrenkunde, leefde ongev. 2e
eeuw voor Chr. op Rhodus en in Alexandria.
Hippocrates, bijgenaamd de vader der
medicijnen, 460/377 v. Chr.(?), (367 of 359)
een geschoold phil. uit Cos.
(2) nit Chios, een voornaam Gri. meetkundige, ongev. 5e eeuw voor Chr.
Hippodamia, volgens de Gri. mythologie
een schoone dochter van koning Oenomaus
van Pisa ; hij, die met haar wilde trouwen,
moest haar vader in het wagenrennen overwinnen of werd gedood ; Pelops gelukte het.
Hippodroom, (Gri.) renbaan.
Hippolitushoef, dorp op 't eiland Wieringen, 700 inw.
H ippolyte, Amazonenkoningin, word om
haar gordel door Hercules gedood.
H ippuur zuur, Gen kleurloos kristal, voorkomende in de urine van plantenetende
dieren, ook van den mensch. Wordt ook
langs andere wegen verkregen. Gebruikt bij
de bereiding van Benzazuren.
Hiri, eiland ten N.-W. van Ternate, Ned.Indie.
Hirosaki,
stad, Japansch eiland Nipon,
prov. Aomori, 34,771 inw.
Hiroshima,
stad, Jap. eiland Nipon,
122,306 inw. ; prov. Aki.
Hirpinen, oude It. volksstam.
Hirsch, (Jenny) Duitsch schrijfster, 1829/
1903 ; schreef o. a. „Schuldig", „Auf Umwegen".
Hirschberg, stad, Pruisisch regeeringsdistrikt Leignitz, aan de Bober, 17,865 inw.
H ispanie, oude naam voor Spanje.
Hissar, stad en landschap in Bucharra,
15,000 inw.
(2) stad, Eng.-Indische pro -v. Punjab,
14,167 inw.
Historie, (Lat.) geschiedenis, gebeurtenis.
Historicus,
geschiedkundige,
geschiedschrijver.
Historisch, geschiedkundig, volgens de geschiedenis.
Hitteren, eiland, W.kust van Noorwegen,
526 K.M2 ., 2700 inw.
Hjelmar, een vischrijk meer iii Zweden,
511 K.M2 .
Hjorring, Deensch ambt op Jutland, 2819
K.M. 2 , 119,385 inw. ; hoofdst. H., 7301 inw.
Hoang ho, Gele rivier, grootste rivier in
China, 4100 K.M. lance: ; bekend door zijn
overstroomingen.
Hobart, hoofdstad van den Australischen
hondsstaat Tasmania, 41,585 inw.
Hobbema, (Meindert) Ned landschapschilder, 1638/1709.
Hobbes, (Thomas) Eng. phil. 1588/1679,
stichter van het sensualisme.
H obbo, een houten blaasinstrument.
H oboken, dorp, Belg. prov. Antwerpen,
voorstad van. Antwerpen, 11,011 inw.
-

-
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(2) stad, staat New-Jersey, N.-Amerika,
aan de Hudson, tegenover New-York, 59,364
inw. ; handel en industrie.
Hochst,
stad aan de Nidda, Pruisisch
regeeringsdistr. Wiesbaden, 14,121 inw.
Hodeida, Turksche havenstad aan de
Roodezee, 25,000 inw. ; koffie-cultuur.
Hodmezii Vasarhely,
stad, Hong. komitaat, Csongrad, 60,883 inw
Hoedekenskerken,
gem. in Zeeland, bij
Heinkenzand, 1262 inw.
Hoefdieren, (Ungulata) de groep zoogdieren, wier teenen bekleed zijn met een sterk
hoornachtig bekleedsel. Men heeft een, twee
en meerhoevige dieren.
Hoek, gem. in Zeeland, bij Axel, 2639 inw.
Hoekschen en Kabeljauwschen, twee staatkundige partijen, die elkander hevig bestreden, de tweede helft der 14e en de geheele
15e eeuw, en Holl. in beroering brachtten.
Zie Ned. geschiedenis:
Hoeksche Waard, eiland in Z.-Moll., 290
K.M. 2 Heeft 14 gem.
Hoek van Holland, Z.-W.-punt van het
vasteland van Z.-Holl., gem. 's Gravenzande, aan de monding van den Nieuwen Waterweg.
Hoenan, Zie Hunan.
Hoenderlo, een gehucht bij Apeldoorn en
Ede. 550 inw. Gesticht voor knapen.
Hoenders, (Gallinaceae) algemeene naam
voor de hoenderachtige vogels, leven polygamisch, de mannetjes zijn meest grooter,
vechtlustig en dragen sporen. Er zijn ongev.
400 soorten, over de geheele wereld verspreid, daartoe behooren onze tamme H. or
kippen ; broedtijd 21 dagen, de jongen in 5
maanden geslachtsrijp. Verder kalkoenen,
pauwen, fazanten, patrijzen enz.
Hoenkoop, gem., Utrecht, bij Oudewater,
542 inw.
Hoensbroek, gem., Limburg, bij Heerlen,
1536 inw.
Hoepe, zie Hupe.
Hoeris, de engelen in den Mohammedaanschen hemel, zullen den gelukzaligen toebehooren.
Hoet,
(Cornelis ten) Ned. dichter en
schrijver, 1796/1832.
Hoeve, dorp, [rem. Spaubeek, Limburg,
200 inw.
Hoevelaken, gem., in Geld., bij Nijkerk,
1051 inw.
-

Hoeven en St. Maartenspoider, gem., in
N.-Brab., bij Oudenbosch, 3002 inw.
Hof, stad aan de Saale, Beiersch regeeringsdistr. Oberfranken, 32,781 inw. ; textiel-industrie.
Hofdijk, (Willem Jacobs), Ned. schrijver
en dichter, 1816/89 ; schreef een reeks werk(, n, ook gesehiedkuudige.
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Hofer,
(Andreas) Tyroler v•ijheidsheld,
1767/1810 ; leider van den boerenopstand,
geed tegen de Fr. en behaalde verschillende
overwinningen ; werd door verraad gevangen

Hal

Hogerbeets,
(Rombout) Ned. rechtsgeleerde en staatsman, 1561/1625 ; aanhanger
van Oldenbarneveld. Zat met H. de Groot
gevangen en stierf in gevangenschap.
Hogland, een eiland in de Finsche golf,
hehoorend tot de Finsche prow. Wiborg.
Hohenlohe, was voorheen een graafschap,
daarna een vorstendom, dat in 1806 onder
Wiirttemberg kwam ; hieruit stammen yenschillende adellijke geslachten, waarvan reeds
eenige uitgestorven zijn.
Hohenloho Langenburg,
(Herman, vorst
zu) Duitsch generaal en staatsman, geb.
1832 ; stadhouder van Elzas-Lotharingen.
(2) (Ernst, erfprins van) geb. 1863 ; was
1900/05 regent van Saksen-Coburg-Gotha.
Hohenstaufen,
een Zwabisch vorstengeslacht ; de stichter is Friedrich von Buren,
wrens zoon 1079 het hertogdom Zwaben in
bezit kreeg. 1138 kwam het met Konrad
III op den Duitschen troon. 1254 werd het
huis onttroond en 1268 de laatste der manlijke linie Konradiju te Napels onthoofd.
De bezittingen kwamen aan Baden, Beieren
en Wiirttemberg.
Hohenstein Ernstthal, stad, Saksische provincie Chemnitz, 13,397 inw. ; zijdeweverijen.
Hohenzollern,
oud Duitsch vorstenhuis,
waartoe het Pruische behoort, en sedert 1871
tevens de Duitsche keizerskroon draagt. De
stichter is Friedrich I von Zolre, gest. 1120.
Diens kleinzoon was de eerste Burggraaf van
Niirnberg en diens zonen Konrad en Friedrich stichtten de Zwabische en Frankische
linien. De Frankische lithe kwam met Frederik
op den troon van Pruisen (1701), eerste
koning, terwiji de vorstendommen, door dat
huis verworven, Ansbach en Bayreuth, 1810
aan Beieren. kwamen ; 1871 verkreeg het huis
tevens de Duitsche keizerskroon. De Zwabische linie splitste zich 1606 in twee linieen
H.-Hechingen en II.-Sigmaringen; met de
beweging van 1848 deden beide huizen afstand, waardoor 1850 Pruisen als rechthebbende optrad. De prinsen bleven echter den
titel met het predicaat Hoogheid dragen.
1866 kwam de linie 11.-Sigmaringen op den
troon van Rumenie, terwijl de linie H.Hechingen 1869 in de mannelijke linie uitstierf.
Hiihscheidt, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Diisseldorf, 14,172 inw. ; metaalindustrie.
Hokkeling, eenjarige koe.
Hot, (Richard) Ned. componist, 1825/1904 ;
directeur der Mij. van Toonkunst te Utrecht,
en der stadsconcerten.
(2) (Johannes Cornelis) Ned. musicus,
el). 1874.
Holbeck, stad, Eng. graafschap York,
33,576 inw.
Holborn, deel van Louden ; 59,390 inw.
-
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genomen en gefuileerd. Zijn familie werd in
den adelstand verheven.
Hofer, (Edmund) Duitsch novelist en romanschrijver, 1819/83 ; schreef o. a. „Der
verlorene Sohn".
Hoff, (Jacobus Hendricus van 't ) Ned.
scheikundige, geb. 1852 ; prof. te Amsterdam en later te Berlijn. Grondlegger der
stereochemie, verkreeg 1901 den NObelprijs
voor scheikunde.
Hoffmann, (August Heinrich) von FallersDuitsch dichter, taalvorscher en criticus, 1798/1874 ; prof. te Breslau ; van hem
c.a. „Deutschland, Deutschl., fiber alles".
(2) (Ernst Theodor Amadeus, meest
Duitsch novelist, romanschrijver,
dichter, musicus en teekenaar, 1776/1822.
(3)
(Friedrich) Duitsch geneeskundige,
1660/1742, lijfarts van Frederik I ; van hem
de naar hem genoemde droppels, een waterbelder sterkriekende vloeistof van 1 deel
ether en 3 deelen wijngeest, een zenuwkalmeerend middel.
(3) (Johann Joseph) keener der Chineesche en Japansche taal en literatuur, 1803/
78 ; prof. te Leiden.
Hoffmann droppels, zie Hoffmann. (3).
Hofman, (Jan Baptist Jozef) Vlaamsch
tooneelschrijver, 1768/35.
Hofmann,
(August Wilhelm) Duitsch
scheikundige, 1818/92 ; prof. te Berlijn.
Hofstede de Croat, (Petrus) Ned. godgeleerde, 1802/86 ; prof. te Gron.
(2) (Cornelis Philippus) Ned. godgeleerde,
1829/84 ; prof. te Gron. Schreef o. a. „Geschiedenis van het Protestantisme".
Hof van Delft, gem., in Z.-Holl., bij Delft,
4798 inw.
Hogendorp, een aanzienlijk Ned. geslacht.
(Gijsbert Karel, graaf van) Ned. staatsman, 1762/1834, pensionaris van Rotterdam.
Ontwierp reeds tijdens de Fr. overheersching
een nieuwe Ned. grondwet. Nam 1813 met
Van der Duyn en Limburg Stirum de leiding der omwenteling, was later voorzitter
van de algem. -vergadering der Staten-genereal en lid der Tweede Kamer.
-

-
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HoIda, of Hulda, de Germaansche godin
van het huwelijk, de huiselijkheid en de
vruchtbaarheid.
Holderness, schiereiland aan de 0.-kust
van het Eng. graafschap York.
Holhoornige, (Cavicornia) fam. der herkauwers ; hun hoornen vallen niet of en zijn hol.
Tot hen behooren het rundvee, schapen en
geiten.
Holland, in 't buitenland algemeene naam
voor Nederland. Zie Noord- en Z.-Holl.
Hollandsch Diep, een mondingsarm der
Maas, tusschen Hoekschewaard en Overflakkee, in Z.-Holl.
Hollandsche Huis, het gravenhuis, dat van
916 tot 1299 over Holland regeerde en opgevolgd werd door het Henegouwsche Huis. Zie
Nederland.
Hollandsche Use!, rivier in Utrecht en Z.Ho11.
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, afgekort H. IJ. S. M. of H. S. M., een
der oudste Europeesche spoorweg-maatschappijen 1837 opgericht. Zie spoorwegen.
Holland-op-zijn-Smaist,
'
was voorheen een
landengte, tusschen Het IJ en de Noordzee ;
1876 doorgegraven en gemaakt tot N.-Zeekanaal.
Holleman, (Arnold Frederik) Ned. scheikundige, geb. 1859. Prof. te Groningen.
Hallman, (Joseph) Ned. cellist, geb. 1852.
Hollum, dorp, gem. Ameland, 1100 inw.
Holstein, voorheen een hertogdom, thans
Z.'lijk deel van de Pruisische prov. SleeswijkH. ; door de Eider daarvan gescheiden. Zie
Sleeswijk-Holstein.
Holten, gem. in. Overijsel, bij Deventer,
3045 inw.
Holthees, dorp, gem. Maashees, N.-Brab.,
600 inw.
Holtum, dorp, gem. Born, Limb., 500 inw.
Holwerd, dorp, gem. l'Westdongeradeel,
Friesl., 2100 inw.
Holwerda, (Antonio Ewoucl Jan) Ned. geschiedschrijver en archeoloog, geb. 1845 ;
prof. te Leiden.
Holyoaken, (George Jacob) Eng. propagandist der vrije gedachte, geb. 1817.
Holyday, (Eng.) feestdag, vacantie.
Holyoke, stad, staat Massachusetts, N.Amerika, 45,712 inw.
Homburg, veelbezochte badplaats, met oud
kasteel en schoone omstreken, in Beiersch
regeeringsdistr. Pfalz, 9616 inw.
Home, (Eng.) huis, woning, land, vaderland.
Homerisch gelach, een laid, onbedaarlijk
gelach, zoo genoemd naar het lachen der
goden, door Homerus beschreven in de „Ilias"
en „Odyssee".
Homeriten, zie Himjariten.
Home-rulers, (Eng.) sedert 1870 een Tersche
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partij in het Eng. parlement, die Ierland een
zelfbestuur of -regeering wil geven.
Homerus, naam van den, daardoor beroemd geworden, dichter, van de Gri.
werken „Illias" en „Odyssee". Deze
dichter zou ongev. in de 9e eeuw voor
Chr. geleefd hebben en geboortig zijn uit
Ionie. Er zijn zeven steden, die men meent de
geboorteplaats te zijn van hem, doch eenig
bericht omtrent hem ontbreekt. Zelfs zija
er, die zeggen dat hij nooit bestaan heeft. Ook
weet men niet hoe deze werken in Gri.
gekomen. zijn. Het is echter zeker, dat zij
door den Alexandrijn Aristarchus geordend
zijn. Nog andere gedichten worden hem toegeschreven, doch deze bleken uit een veel
lateren tijd te zijn.
Homestead, stad in den staat Pennsylvania, N.-Amerika, 12,554 inw. ; staalindustrie.
Home, sweet home, Eng. volkslied.
Homme, (Fr.) mensch, man.
Hommels, (Bombyliidae) een insectenfamilie, verwant aan de bijen ; de larven leven
als parasieten in de bijenkorven.
Hommerts, dorp, gem. Wijmbritseradeel,
800 inw.
Hommo, (Gri.) mensch.
Hemme...., (G-ri.) in samenstelling en, beteekent gelijk, hetzelfde.
Homoeopathie, (Gri.) een geneeswijze, het
eerst door Hahnemann toegepast en uiteengezet, door artsenijen toe te dienen, die bij
den gezonden mensch juist de te bestrijden
ziekte te voorschijn zou doen treden. Tegenovergestelde van Allopathie, b. v. purgeermiddelen tegen buikloop, enz.
Homogeen, tegenovergestelde van heterogeen ; gelijksoortig, gelijk, hetzelfde, het geheel eons zijn met een andermans meening.
Homosexualiteit, onnatuurlijke geslachtsdrift, sexueele lust van twee gelijke geslachten tot elkander.
Homosexueele liefde, gelijkslachtige
gang, sexueele omgang van twee personen van
gelijk geslacht. Is voor mannen strafbaar.
Hems, Syrische handelsstad, N.'lijk van
Damascus, 35,000 inw.
Ho-nan, Chineesche prey., 174,000 K.M. 2 ,
22,100,000 inw. hoofdst. Kai-feng.
Hond, (Canis) het oudste en meest intieme
huis-zoogdier en metgezel van. den mensch.
Hun afstamming is niet juist bekend, zeker
is het, dat zij tot de fam. der wolven, vossen
en jakhalzen, waardoor zij tevens tot de roofdieren behooren. Er zijn echter vele rassen,
die waarschijnlijk door kruising ontstaan
zijn. Wij kunnen deze rassen tot drie hoofdgroepen terugbrengen jacht-, waak- en luxehonden. Groote honden kunnen een leeftiP
van 30 jaar bereiken. Hun vleesch wordt door
verschillende volkeren gegeten. De wit&
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natuurgenooten leven meest in troepen, tot
hen behooren ook nog de hyena's. Zij zijn
minder gevaarlijk, dan de katachtigen,
hoofdzakelijk doordat zij geen scherpe nagels
hebben.
een besmettelijke ziekte,
Hondeziekte,
waaraan meest jonge honden lijden en ook
het meest sterven. Zij krijgen loopende oogen
en neus, kramp en zijn zeer slaapzuchtig. Het
meest aannemelijk is, dat het een ingewandsziekte is. De behandeling met zwavel is beslist
verkeerd. Het beste is goede voeding en spijzen met melk.
Hondo, Zie Nippon.
Hondsbossche zeewering, zeewering in N.
Hall., tusschen Petten en Kamp.
Hondsdagen, de tijd waarin de zon het teeken van den Leeuw doorloopt, half Juli tot
half Augpstus.
Hondsdolheid, ook wel watervrees geheeten
(Lyssa, Rabies canina), een ziekte bij hon.den, waarbij het speeksel de kiemen der
ziekte inhoudt en zoo dit op andere dieren
overgaat en in 't bleed komt, zullen ook die
beesten spoedig aan die ziekte lijden. Ook de
mensch is vatbaar. Bij iemand die door een
aan dolheid lijdend dier gebeten is, zal de
ziekte zicli na 20 tot 60 dagen openbaren.
Voorheen stond men machteloos, doch thans
heeft men een methode, door Pasteur uitgevonden, door behandeling met een serum.
Hondsrug, een henvelrua:, in Drente en
Gron.
Hondt, (Petrus de) het eerste Ned. lid
van de Orde der Jeznieten, 1521/97 ; stelde
een groote en een kleine catechismus samen.
H onduras, republiek in Centraal-Amerika,
aan het deel van de Antillenzee of de
Golf van H., verder tusschen Nicaragua,
Guatemala en San Salvador. Oppervl. 114,670
K.M.'. (1902) 650,000 inw., buiten verschillende Indianenstammen. Bergachtig, met de

-
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algemeene dienstplieht met een leger van 500
man, in oorlogstijd 50,000 man. Spoorweglijnen 92 K.M., telegraaf 6134 K.M. Het land
werd 1502 door Columbus ontdekt, 1523/1814
Spaansche bezitting, daarna vrije staat, doch
dikwijls oorlog of revolutie.
(2) (Engelsch- of Britsch-H.) Balize, Eng.
kroonkolonie aan de 0.-kust van Guatemala,
21,475 K.M. 2 , 34,479 inw. Warm klimaat,
zeer boschrijk. Hoofdst. Balize, 8000 inw.
Hongarije, zie Oostenrijk-Hong.
Hong kong, eiland aan de Z.-kust van
China, 79 K.M. 2 , 283,905 inw. In 't bezit van
Eng. met 1000 K.M. 2 , 100,000 inw., op het
vasteland, tegenover het eiland, aan de monding der Parelrivier. Hoofd.st. met haven op
het eiland, eigenlijk Victoria, werd 1839 door
Eng. bezet en 1842 aan Eng. afgestaan.
Honig, de zoete, vloeibare zelfstandigheid,
die de bijen voor voedsel. veer den winter verzamelen. Is een gezond voedingsmiddel ook
voor den mensch.
Honigdauw, of mierzoet, eon slijmerige, op
speeksel gelijkend.e, zeer zoete stof, die de
bladluizen uitscheiden en op planten en blocmen voorkomt. Is een zeer Belief de kost der
micron, waarom de bladluizen dan. ook wel
door de mieren gevangen worden genomen.
Honigh, (Cornelis) Ned. dichter, 1845/96.
Honigsuiker, een suiker gehaald nit bijenhonig.
Honneur, (Fr.) ear.
Honneurs, (Fr.) eerbcwijzen, plichtplegingen.
Honoloeloe, hoofdst. der Sandwich-eilanden, Z.-kust van Oahoe, 39,306 inw. ; haven,
uitvoer van suiker.
Honorair, titel van een amht, buiten bezoldiging.
Honorair lid, eerelid.
Honorarium, (Lat.) eereloon, bezoldiging.
Honorius, le W.-Rom. keizer, 384/423 ; liet
zijn voogd vermoorden, verloor Gallia, Spanje
en Britannia.
(2) naam van 5 pausen. I, 625/38, deze
wend na zijn doo-d, 680, veer ketter verklaard
en pans Leo II sprak den banvloek over hem
nit, orndat hij met de Monotheleten beweerde,
dat Christus wel 2 n.aturen, doch .slechts eon
evil had. Eenige Kath. schrijvers bewePen,
dat de acten vervalscht zijn. II tegenpaus
van Alexander II, 1061 gekozen, 1064 afgezet, gest. 1072 ; wordt niet meegeteld. II,
wordt aangenomen. Lambertus van Fagnano,
bisschop van Velletri, regeerde 1124/30 ; onder
hem werd vastgesteld (1129) dat geen leek
het Oude of Nieuwe Testament mag lezen.
III, 1216/27, kroonde Frederik II. IV,
1285/87.
Hont, Hong. komitaat, 2650 K.M. 2 , 114,359
inw. Hoofdplaats Ipoly-Sag,
(2) of Wester-Schelde, zie Schelde.
-

,

Montanas de Fija 2450 M., hoogste bergtop.
Overigens een goedbewaterde, vruchtbare
hoogvlakte met gezond klimaat en warme ongezonde kusten, met gevaarlijke klippen.
Prod.: vruchten, ertsen, edele metalen, vee
en huiden. Alle bedrijven kwijnen echter. Het
land is verdeeld in 7 departementen, met de
hoofdst. Tegucigalpa ; verdere handelssteden:
Omoa, La Ceiba, Truxillo en Amapala. Aan
't hoofd een president, voor 6 jaren gekozen,
grondwet van 1880: 1904 veranderd. Er is
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Hontenisse,

gem. in Zeeland, bij Hulst, voor ijzer, soms 30 M. hoog. Onderaan voorzien van een blaas- of windinrichting.
Hood, (Samuel) Eng. admiraal, 1724/1816,
tram Toulon en Corsica in.
Hoofddorp, hoofdplaats der gem. Haarlemmermeer.
Hoofdelijk, per hoofd, hoofd voor hoofd.
Hoofdhaar van Berenice, sterrenbeeld in de
nabijheid van den Leeuw. Zie Berenice.
Hoofdplaat, gem. in Zeel., bij Oostburg,
1361 inw
Hooft, (Pieter Corneliszoon) Ned. geschiedschrijver en dichter, drost van Muiden, baljuw van Gooiland, vestigde zich op het slot
Muiden, 1581/1647 ; schreef o.a. : „Ned. historien". (20 eerste boeken) en „Warenar".
(2) (Mr. Ph. 't) Ned. jurist, lid van de Eerste Kamer.
Hoogblokland, gem. in Z.-Holl., bij Gorinchem, 800 inw.
HOOGOV EN.
Hooge en Lage Mierde en Hulse!, gem. in
N.-Brab., bij Oirschot, 1341 inw.
Hooge en Lage Zwaluwe, zie gem. Zwaluwe.
Hoogstraten, (J. S. F.) geb. 1859 ; oprichHoogelloon, Hapert en Kasteren, gem. in ter van het „Arnhemsche Dagblad", seders
N.-Brab., bij Oirschot, 1623 inw.
1909 lid van de Tweede Kamer.
Hooge Raad, het hoogste rechtscollege in
Hoogvliet, gem. in Z.-Holl., bij RidderkerNed., berecht hoogere staatsbeambten en is ken, 1017 inw.
de laatste instantie voor zaken, die in hooger
Hoogwoud, gem. in N.-Holl., bij Medemberoep gaan.
blik, 2053 inw.
Hooger beroep, ap01, het beroep door een
Hooimaand, de maand
veroordeelde op een hooger rechtscollege.
Hooiwagens, (Phalangiidae) cep. groep van
Hoogerheide, dorp, gem. Woensdrecht, N.Brab., 1100 inw.
Hoogerhuis, zie regeering Groot-Britannic.
Hoogeveen, gem. in Drente, bij Meppel,
12,580 inw. ; landbouw, t-urfgraverijen er.
Hoogeveensche vaart, vaart tusschen Hoogeveen en Meppel.
Hoogezand, gem. in Groningen, bij Gron.,
Ii0OINVAGE.N.
11,016 inw.
4998 inw.

Hooge Zwaluwe, dorp, gem. Zwaluwe, N.-

Brab., 800 inw.

spinachtige dieren, maken ;een web, 'even

boom, 3097 inw.
Hoogland, gem. in Utrecht, bij Amersfoort,

1843.

Hoogkarspeien, gem. in N.-Holl., bij Enk- ook van kleine insecten.
Hooker, (William Jackson) Eng. botanicus,
huizen 1392 inw
1 7 85/1865. Prof. to Glasgow.
Hoogkerk, gem. in Groningen, bij ZuidHoorde, (Jozef van) Belg. aerator, geb.
Hoorn, gem. in N.-Holl., aan de Zuiderzee,
in het voormalige W.-Friesl., 11,063 inw. ;
hilooglied, of het lied der liederen, een der oude gebouwen vee-, hotel.- en kaashandel. Is
dichterlijke boeken van het Oude Testament, ongev. 14e eeuw ontstaan, was langen tijd
waarin met Oosterschen gloed en dikwijls i nor voorname visch- en havenstad.
onze Westersche begrippen op onkiesche wijzo
(2) dorp op 't eiland Terschellingen, 250
de liefde der miunenden wordt bezongen. ins;-.
Eenige geleerden schreven het aan Salomo
(3) (Den H.) dorp op 't eiland Texel, 450
toe, het bleek echter van lateren tijd to zijn.
Hoogmade, dorp, gem. Woubrugge, Z.(4) dorp, gem. Leers, Gron., 200 inw.
Hon., 300 inw.
(3) (Kaap H.) gevaarlijke bergspits, op een
Hoogmoedswaanzin, cen vorm van krank- der eilanden van den Vuurland-Archipel, aan
Ainnigheid, met overdreven begrippen van den de Z. spits van Z.-Amerika , 1578 door F.
lijder omtrent de grootheid van zichzelf. Drake ontdekt.
2554 inw.

.

Hoogoven, is een hooge smeltoven,

(6) de harde zelfstandighcid, die in allerlei
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vormen voorkomt als aanhangsel of bekleeding van het dierlijk lichaam.
(7) een koperen blaasinstrumcnt, voorheen
meest van een hoorn van een dier vervaardigd.
Hoernaar, gem., Z.-Holl., bij Gorinchem,
563 inw.
Hoornbiende, een delfstof, bestaande uit
kiezelzuur, kalk, magnesia en ijzeroxyduul ; is
soma half doorzichtig, op de breuk schelpachtig. Wordt gevonden vulkanisch gesteente
in verschillende soorten en kleuren.
Hoorne, (Philips II van MontmorencyNivelle, graaf van) Ned. staatsman en veldheer, 1518/68 ; werd in Brussel met Egmond
onthoofd.
Hoornvlies, (Cornea) bet voorste heldere
vlies van het oog.
Hop, (Humulus) een plantengeslacht met

Hor

(2) (Publius H. Cocles) beroemd door de
verdediging van de Tiberbrug tegen de Etruscers ; hij hield deze terug tot de brug afgebroken was en redde zich toen. zwemmend.
H orde, stad, Pruisisch regeeringsdist. Arnsberg, 27,073 inw. ; steenkoolmijnen, ijzerindustrie.
Horens, (zie ook Hoorn) de uitwassen op,
denkopvarschilzgden,trvdediging.
Horizon, of Horizont, gezichtseinder, kim,
het cirkel waar de punten van ons gezichtscinder van het hemelgewelf en de aarde elkander raken.,
Horizontaal, gelijk met de Horizon, waterpas.
Horn, (Kaap) zie Hoorn.
(2) gem. in Limburg, bij Roermond. 1303

inw.

Hornellsville, stad, staat New-York, N.Amerika, 11,918 inw.
H ornhuizen, dorp, gem. Kloosterburen,
Gron., 700 inw.
Hornsey, stad bij Londen, 72,056
Hornu, dorp, Bel g. prov. Henegouwen,
10,830 inw.
Horodenka, stad in Galicie, 11,615 inw.
Horoscoop, bij de oude Egyptenaren de
priester, die op de sterren moest achtgeven ;
later dat punt van de ecliptica, dat bij een
zekere gebeurtenis (geboorte b.v.) juist was
opgcgaan ; (ook) naam voor een tijdwijzer.
Horsa, zie Hengist en Horsa.
Horsens, handels- en havenstad in Deensch
TIOP.
Jutland, 22,243 inw., aan de Oostzee gelegen.
twee soorten, wordt gekweekt voor bierbereiHorssens, gem. in Geld., bij Druten, 813
ding.
inw.
(2) een koekoekachtige vogel, met twee rijen
Horst, gem. in Limburg, bij Venlo, 5356
vederen op den kop, welke hij als een kuif inw.
(2) dorp, Pruisisch regeeringsdistrict Munster, 11,900 inw. ; steenkoolmijnen.
Horsten, dorp, gem. Onstwedde, Gron., 700
inw.
Horta, hoofdst. van het Port. eiland Fayal,

6900 inw.
Hortologie, tuinbouwkunde.
Horton, stad in W.-Riding, Eng. graafschap

ru-ohtop kan zetten ; leeft van insecten en lar-

York, 52,454 inw.
Hortus, (Lat.) twin. H. botanicus, kruidentuin, meest aangelegd met een wetensehappelijk doel.
Horwich, stad, Eng. graafschap Lancaster,
15,083 inw. ; textielindustrie.
Horzels, (Oestridae) groep van vliegen, heb-

ven, die hij meest in drekstoffen zoekt.
Hophitter, bittere stof in het bier, dat outstaat uit oxydatie van lupuline-zuur, aanwezig in hop (in do onrijpe vruchtkegels).
Horatius, (Quintus H. Flacons) een der beroemdste Rom. dichters, uit den tijd van
Augustus, 65/8 v. Chr. ; van hem zijn verschillende boeken blijven bestaan.

ben rudimentaire monddeelen, hun larven
levee parasitisch in de ingewanden van zoog-
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dieren of ook wel onder de huid. Deze veroor- werden opgesloten. Met veel moeite en gOld
zaakt bij het schaap de draaiziekte.
kwamen zij weer vrij. Teruggekeerd in AmHosanna, hosianna (Hebr.) help Loch, hij sterdam, werden met hulp 4 schepen uitgerust
leve.
en 1595 voeren zij van Texel en vonden den
Hosea, een der 12 kleine profeten ; hij ijvert weg naar Indie. Hij werd echter op een reis,
in zijn werk (zie (dude Testament) tegen de eenigen tijd later, door de Atjehers vermoord.
slechtheid van Israel en het verbond met de
Houtman eilanden of Rocks, een eilandenAssyriers. In den bijbel komen nog meer van groep aan de W.-kust van Australia.
dezen naam voor, o. a. de laatste koning van
Houtrijk en Polanen, N.-O. deel van de
Israel, 722 v. Chr. door Salmanasser overwon- gem. Haarlemmerliede, N.-Holl.
nen en als bailing weggevoerd.
Houwerzijl, dorp, gem. Ulrum, Gron., 450
Hospes, (Lat.) gastheer, huisbaas, waard. inw.
Hospita, (Lat.) kostvrouw, gastvrouw.
Houweningen, (Elsje van) dienstmeisje van
Hospitaal, gasthuis, ziekenhuis.
Hugo de Groot, wien zij zoo flink hielp bij zijn
Hospitium, klooster of gesticht, ter herber- ontvluchting (1621) ; huwde met W. v. d.
ging of voorloopige opname van voorbij- of Velde.
doortrekkende reizigers.
Houwitser, een kort kanon, de overgartg
Hoste, (Julius) Vlaamsch schrijver, geb. vormend van kanon op mortier, moet in de 17e
1_848; red. van „De Zweep" en „Het laatste eeuw uitgevonden zijn, volgens eenigen in
Nieuws". Ned.
Hostie, (Lat.) offerdier, slachtoffer, misHove, stad, Eng. graafschap Sussex, 36,542
brood ; in de R.-Kath. Kerk is de Heilige H. inw.
een stukje daarvoor gebakken ouwel, dat
(2) (Bart van) Ned. beeldhouwer, geb.
door eenige vastgestelde woorden veranderd 1850 ; hoogleeraa . r to Amsterdam.
Cloven, (Therese Elisabeth) Ned. schrijfster.
wordt in het lichaam van Jezus en door de
priesters en geloovigen genuttigd wordt bij geb. 1860 redactrice van „De Holl. Lelie."
Hovy, (Willem)
'
lid der Prov. Staten van
de commune of avondmaal. Werd in de 12e
eeuw ingevoerd.
N.-Holl. en van de Eerste Kamer, geb. 1840.
H. P., Eng. afkorting voor Horse power,
Hottentotten, een menschenras in Z.W.Afrika, mast de Boschj esmenschen staand, paardekracht.
lederacItig ,gale
lagen schedel en voorHuahina, een der Fr. Sociteitseilanden, in
uitspringende kaken, klein gestalte en wollig den Stiller' Oceaan, 73 K.M. 2 , 1380 inw.
haar.
Huallage, rechter-zijrivier van de AmazoHouri, zie Hoeris.
nen-rivier, 1040 K.M. lang. In Peru
House, (Eng.) huffs, gebouw.
Huanuco, stad in Peru, Z.-Am., 75,240 inw.
House of Commons, in Eng. he Lagerhuis.
Huaraz, stad in Peru, Z.-Amerika, aan de
House of Peers (Lords), in Eng. het Hoo- Rio Santo, 17,000 inw.
gerhuis.
H ubermann, (Bronislaw) wereldberoemd
Houston, stad in staat Texas, N.-Amerika, vioolvirtuoos, (Yob. 1885, to Warschau.
44,633 inw. ; uitgebreide industrie.
Hubert, (St.) dorp, gem. Mill, N.-Brab.,
Houtboorders, (Xylophaga) fam. van kleine 500 inw.
gekleurde kevers, wier larven in het bout
Hubertus, heilige, bisscbop van Luik, gest.
leven en meubelen zoo wormstekig rnaken. 727 ; gedenkdag 3 Nov.
lie ook Boorkevers.
Hubrecht, (Dr. H. F. R.) lid van de Tweede
Houtduif, een Wilde duifseort•
Kamer, geb. 1844.
Houten, gem. in 'Utrecht, bij Wijk-bij-Duur(2) (A. Arnold Willem) Ned. zeoloog, gel).
stede, 2063 inw.
1853 ; prof. to Utrecht.
(2) (Samuel van) Ned. jurist en staatsman,
Hubertus Orde, de owisfe 13eierselle
gob. 1837 ; woord- en penvoerder der oud-liberalen, lid van de Eerste en Tweede Kamer ;
1894 minister van binnenlandsche zakeil,
T)racht de wet op kinderarbeid tot stand.
Houtgeest, eon alcohol, dat ontstaat bij
droge distellatie van Lout.
Houthem, gem. in Limburg, bij Maastricht,
1578 inw.
Houtluizen, (Psocina) een groep van rear
Kleine beestjes, levee in bout, op boeken enz.
Houtman, (Cornelis) Ned. zeevaarder, geb.
HUBERTUS-ORDE.
ongev. midden der 1$e eeuw, deed met zijn
gestielit,
1709
en 1809 vernienwd.
144-1
brooder in Lissabon information naar Indie,
dit wekto velltor schteraorlit en 3)eidNi klti,sse. (12 riddrn..$).
-

-

-
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Hui

Hucknall Torkard, stad, Eng. graafschap 1859 inocht hij terugkeeren, doch eerst in '70
Nottingham, 15,250 inw.
gaf hij hieraan gevolg. 1871 trad hij als openHuddersfield, stad in West-Riding, Eng. lijke verdediger der Commune op en ging hij
graafschap York, aan. de Colne, 95,008 inw.
'Tiers genade vragen voor de communisten.
Hudson, (Henry) Eng. zeevaarder, geb. Op zijn tachtigsten verjaardag bracht een
1550, ondernam 1607/10 eenige N.pool reizen, volksdemonstratie hem hulde. Zijn stoffelijk
on.tdekte de monding der naar hem genoemde
rivier en de baai ; werd 1611 met zijn zoos en
acht matrozen door muiters verdronken.
(2) rivier in N.-Amerika, staat New-York,
mondt in den Atl. Oceaan, 556 K.M. lang,
190 K.M. voor zeesehepen bevaarbaar.
Hudsonhaal, deel van de N.'lijke IJszee,
W.'lijk van Labrador, door de Hudsonstraat
met den Atlantischen Oceaan verbonden, 1600
K.M. lang, 690 K.M. breed.
Hue of Hoee foe, hoofdst. van Anam in Achter-Indie (Fr. bezit), 30,000 inw.
Huelva, prow. in Z.W.-Spanje, 10,138 KM.-,
260,880 inw., met hoofdst. H., 20,927 inw.
V. ITUGO.
Huesca, Spaansche prov., 15,149 K.M.2,
244,867 inw., net hoofdst. H., 13,041 inw.
H uet, zie Busken-Huet.
overschot werd in het Pantheon bijgezet. Hij
Hugenholtz, (Ds. Petrus Hermanus) was is in Frankrijk het hoofd der romantische
dominee te Leeuwarden. en Amsterdam, sticht- school en de meest aigemeene en grootste
te in 1878 „De Vrije Gemeente", geb. 1834 ; dichter. Van zijn werken zijn het meest beredacteur van het tijdschrift „Stemmen uit de lend „De Ellendigen" en „Hermine".
Vrije Gem." Trad 1909 om gezondheidsredeC-lugues, (Clovis) Fr. dichter en romannen en ouderdom als voorganger en red. af . schrijver, geb. 1851 ; nam ook deel aan de
(2) (Ds. F. W. N.) oprichter van het week- volksbewegingen.
Mad „Onze Kring" ; sloot zich bij de Soc.Hulbergen, zie Huybergen.
Dem. aan, lid van de Tweede Kamer.
Huhn, dorp, gem. Baarderadeel, Fries?.,
Hugenoten, in Frankrijk voorheen een 200 inw.
scheldnaam voor de aanhangers van het procrEtcsclieren, alle dieren, die de mensch tot
testantisme en voornamelijk van het Calvi- zijn nut of voor het pleizier tam heeft genisme. De beweging voor en tegen ging sarnen maakt en die nu. met den mensch meeleven.
met ailerlei politieke twisten ; 1562 verkregen
Huisduinen, dorp, gem. Den Helder, N.zij door het Edict van St. Germain gods- Hon.
dienstvrijheid, doch nog hetzelfde jaar begon
Huisindustrie, huisarbeid, arbeid in loonde eerste H.-oorlog, 1562 tot '63 ; deze liep af dienst door den arbeider thuis verricht. Het
met eenige vrijheid voor de H. Deze oorlogen is nog ten alien tijde gebleken schadelijk te
herhaalden zich 8 maal. 1567/68, 1569/70, zijn in stoffelijk voordeel voor den arbeider
de vierde 1572/73, waarin het verschrikkelijke en lichamelijk voor hem en zijn vrouw en
bloedbad van 24 Aug. 1572 plaats had en kinderen, daar meest zeer lange dagen geongev. 4000 menschen het levers kostte. Zoo maakt worden en dikwijls vrouw en kinderen
ging het voort en bij elke gelegenheid werd moeten mede helpers.
hun weer de uitoefening van hun. godsdienst
Huisseling en Neerloon, gem. in N.-Brab.,
toegestaan, tot 1598 het Edict van Nantes (Yr. bij Grave, 625 inw.
een eind aan maakte. Doch ook dit edict werd
Huissen, gem. in Geld., bij Elst, 4932 inw.
ineenige malen ver..)ro -en, 1675 v uc ittenduiH uisvredebreuk, h et we errec te ij
zenden het land nit, velen naar Zwitsl. en nendringen in andermans woning en het
Ned. en Eng. ; bier werden zij met open weigeren dit te verlaten. Het verstoren der
armen ontvangen, daar zij de daar bloeiende huiselijke rust, door binnendringing van de'n
industrie medenamen ; de Code Napoleon of meer, die daar niet thuisbehooren.
schonk hun eerst geheel dezelfde reehten als
Huizen, gem. in N.-Holl., bij Hilversum,
inw.
de Kath.
7
528
Huizinga, (Dirk) Ned. physioloog, geb.
Hugo, (Victor Marie) beroemd Fr. dichter,
meest bekend als Victor H., geb. 26/2 1802, 1840 ; prof. te Groningen.
Huizinge, dorp, gem. Middelstum, Gran.,
gest. 22/5 1885. Na den staatsgreep van 1851
deed hij zich als eerste tegenstander van 300 inw.
Huizum, dorp, gem. Leeuwarderadeel,
Napoleon kennen en werd. hij verbannen. In
zijn verbanning schreef hij eenige werken. Fries?., 2000 inw.
-

-
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Hulk, (Johannes Frederik) Ned. schilder,
geb. 1855.
Hull, stall in W.-Riding, Eng. graaf schap
York, een der hoofdhaven- en handelssteden
van Eng., gelegen aan de Hull en de Humber, 240,618 mw.
(2) stad in Quebec, Eng. Canada, 14,000
mw.
Hulsberg, gem. in Limburg, bij Meerssen,
1798 mw.
H ulst , gem. in Zeel., Zeeuwsch-Vlaanderen, 3245 mw.
H umaan, (bat.) rnenschelijk, menschlievend, goed.
Humanisme ,
menschelijkheid,
(b tt.)
menschlievendheid ; de ontwikkeling op den
grondslag der klassiekeri. De beschaving,
rustend op klassieke wetenschap.
H umanisten, schoolgeleerden, voorstandei•s
van het humanisme, taalgeleerden.
Humaniteit , (Fr.) menschlievendheid, mensehelijkheid, vergevensgezindheid, goedheid.
Humbert D, koning van Italic, 1844/1900,
goon van \' ictor Emanuel II. Beklom 1878

lijke vakken, die hij zeer verrijkte. Hij is de

grondlegger der nieuwe wetenschappelijke
planten-geographic en der klimatologie.
(2) (Wilhelm, vrijheer von) Duitsch geleerde en staatsman, broeder van den vorige,
1767/1835, was eenige malen minister- preai dentgvolmachiptekvrtegenwoordiger.

w. YON HUMBOLDT.

H unboldtbaai, baai in N'lijk NieuwGuinea .
H umboldtrivier,
rivier in i ; .-Amerika,
staat Nevada, 480 K.M. lang.
Humbug, (Eng.) bluf, pocherij, grootspraak, bedriegerij .
Hume, (David) Eng. phil. en geschiedschrijver, 1711/76 ; scherpzinnig scepticus.
H ummelo, gem. in Geld., bij Doesburg,
3073 mw.
Humor , (Lat.) vocllt, b.v. glasvocht nit
het oog.
(2) schertsende luim, grappige wijze van
voorstellen..
H umoreske , luimig geschreven v ertelling.

H umperdinck, (Engelbert) Duitsch componist, geb. 1854 ; sedert 1900 drrecteilr van
een meesterschool voor muzikale composition
to Berlijn ; schreef o. a. opera „Hans en

HUM1 E5T 1.

Greetje" .

den troop, werd door zekereen Br•esci 29/7
1900 vermoord.
H umboldt,
(Alexan der, vii j leer von) be-

Humus, de bovenste laag van den bodem
waarin allerlei overblijf selen van dieren en
planten vermengd zijn ; teelaarde, mestaarde.
Hu- roan of Hoe-nan, Chineesche prow.,

216,000 H.M 2 ., 21 mill. mw. ; hoofdst.
T sjang-sja.
Hum ebedden,
oude begraafplaatsen uit
den tijd der Hunnen of Gerrnanen, worden in
Drente gevonden ; bestaan nit een opstapehug van groote steenen_ tot een gro t.
H unnen, een Midd.en-Aziatisch noma denyolk, schreed 375 over den Don en maakte
aan let vereenigde Gothische rijk een cinde ;
veroor raak to
L roote volksverh urzrngen en

stichtte tusschen Wolga en Donau cen rink,
slat order Attila tot zijn hoogste macltt
kwarn, dock 453, ?la. zijn. (TOOd, gelicel ver-

A. VO? iiiJMBi.pLI)T.

dween.
ti
H unse, rivi er in Drente.
•oomd DU1ts(i1 natetu •vorsclie', clii'iji ei
H unsel, gem. in J irnburg, bij
reiziger, , geb. 14/9
, 1769. Best. 6/" 1859;
schr€>ef bijri4Z t)ver. alle rlatuurw eteuschappe- 112 mw.

k^

^

W'eC r r.
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Huntingdon, graafschap in Eng., 929
K.M2 ., 57,772 inw.; met hoofdst. H., 4261
inw. Hier werd Crommwell geb.
(2) stad in staat W.-Virginie, 11,923 inw.
Hunyad, Hong. komitaat in Zevenburgen,
6932 K.M2 ., 303,838 inw.; hoofdst. Deva,
7089 inw. ; kopermijnen.
Huongolf,
bocht aan de Z.-0.kust van
Keizer-Wilhelmsland, Duitsch-Nieuw-Guinea.
Hupe, Chineesche prov., 185,000 K.M 2 .,
35 mill. inw. ; hoofdst. Woe-tsjang.
Huronmeer, ecu der Canadeesche meren,
oppervl. 61,340 K.M. 2 , 180 M. boven den
zeespiegel.
Hurons, een bijna uitgestorven, voorheen
machtige Indianen-stam aan het Huronmeer.
Hurwenen, gem. in Geld. , bij Zaltbommel,
601 inw.
Husii, stad, aan de Prutb, it Rumenie,
1.4,305 inw.
Huss, (Duitsch Husz), (Johannes) Boheemsch kerkhervormer, geb. 1369 ; was oorspronkelijk R.-Kath. geestelijke, veroormaakte 1409 het uittrekken van de Duitsche
studenten uit Praag ; werd 1410 geexcommuniseerd. Creep Coen de aflaat en de
pauslijke onfeilba,arheid aan. Werd 3/6 gevangen g-enomen en 6/7 1415 veroordeeld en
verbrand te Konstanz. Zijn aanhang,ers,
Hussieten, voerden 16 jaar strijd voor de.
nitoefening van bun godsdienst.
Hussieten, de aanhangers van J. Huss,
bestond nit twee partijen, die van 1419/36
samen oorlog voerden. 5 kruistoehten werden
tegen hen ondernomen, die alien met zware
verliezen van beide zij den werden teruggeslagen. Da.arna kregen zij hun vrijheid van
god.sdienst Cn deelden zij zich weer in twee
partij en.
Hutcheson,
(Francis)
Schotsch
phil.,
1694/1747.
Hutschenruijter, (Touter) Ned. musicus,
geb. 1.859; kapelmeester te Rotterdam en
Utrecht.
(2) (\Villein) Ned. musicus, geb. 1888.
Huwelijk, de vereeniging van twee personen. van verschillend geslacht tot vorming
van een gezin en blijvende gemeenschap van
de verdere levensomstandigheden. De meest
primitieve huwelijksvormen waren. het schaken der vronix door den man en de verbinding
later in een. gezin. Volgens onze opvattingen
is ook het kinderhuwelijk, de verbinding door
de bloedverwanten van twee jeugdige kinderen., een primitieve, voorbijgaande en thans
af te keuren huwelijksvorm, terwijl wij
polygamie, polyandrie, endogamie enz. als
minderwaardig beschouwen. Bij de Ned. wet
mag een man ook sleehts een vrouw hebben
en ook omgekeerd. De leeftijd is gesteld op
18 jaar voor den man en 16 jaar voor de
vrouw. Tot 30 jaar heeft men toestemming

Huy

noodig van ouders of voogden, doch personen, boven de 23 jaar kunnen door bemiddeling van den rechter een huwelijk sluiten.
Bij het huwelijk verbindt men zich de daarnit voortkomende kinderen te onderhouden
en de vrouw verplicht zich, de man te volgen, waar hij oordeelt zijn verblijf te vestigen. Behoudens voorwaarden, bestaat dadelijk
na het huwelijk gemeenschap van goederen.
Zie ook echtscheiding.
H uwelijksvoorwaarden, voor het aangaan
van een huwelijk kan men verschillende
voorwaarden, die bij de wet moeten bekend
zijn en van beide partijen geteekend, stellen,
vooral omtrent de bezittingen en heheer der
goederen der echtgenooten.
Huxley, (Thomas Henry) Eng. natuurkun-

rf.

11.

IIITXLI.:17.

digt , . J 8'25i9.5. Prof. to Loll den ,

Meth , werker
van Darwin.
Huy, fabrieksstad, Belg. prov. Luik, aan
de Maas, 14,644 inw. ; kolen- en ijzermijnen.
Huybergen, gem. in N.-Brab., bij Bergenop-Zoom, 891 inw.
H uydecoper, (Balthasar) Ned. taalkundigeen dichter, 1695/1778.
Huygens,
(Constantijn) heel. van Zuyiiellen', Ned. dichter, componist en stnatsman.

C. HUYGENS.

1596/1687 ; geheinisclirijver van de Prinselt
van Oranje.
(2) (Christiaan) Ned. wis-, natuur- en
sterrenkundige, 1629/95 ; verbeterde de sterrenkijkers, ontdekte den ring van Saturnus
en de grootste van de trawanten van dezen.

Vond de slingerunrwerken nit. Zoon van den
vorige.

Huz
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(3) (Comelie Lydie) Ned. schrijfster,
1848/1902 ; schreef o. a. „Hoogenoord",
„Barth° Meryan".
Huzaar, (Hong.) soldaat van de lichte
ruiterij, deel van de cavalerie.
Hvaltierne, Noorweegsche eilandengroep in
de Christiania-fjord, 28 K.M 2 ., 2476 inw.;
visscherij.
Hwang hai, (Chineesch) de Gele Zee.
Hyacinthe, (Pater) kloosternaam voor
Charles Loyson, geb. 1827, trad 1869 uit de
Roomsch-Kath. kerk en 1872 in het huwelijk, bestreed het vaticaan en de aanhang en
opende 79 to Parijs de Gallicaansche kerk.
(2) (Hyacinthus) een plantengeslacht der
Liliaceeen, een soort der bolgewassen ; in
Ned. veel voorkomende als gekweekte sier-

Hydraulisch, door de kracht van den druk
van vloeistof (meest water) voortbewogen.

-

HYDRATILISCHE PERS.

Hydrograaf, een instrument tot meeting
der vochtigheid der lucht.
Hydrographie, beschrijving der waterers.
Hydro den of HydroVdpoliepen, (Hydroidea) groep van kleine neteldieren, in zee
levend.
Hydromechanica, de wetenschap der inwerking van krachten op vloeistoffen.
Hydromedusen, een groep van Poliepen,
waarvan enkele individuen zich van den stok
of hoofdstam losmaken, als kwal in zee ronddrijven om later zelf een poliepenstok to
vormen.
Hydrometer, meter tot bepaling der snelheid van stroomend water.
Hydromotor, motor, die haar kracht ontleent b.v. door een waterval.
Hydropathie, watergeneeswijze.
H ydrophobie, watervrees, hondsdolheid.
H ydrops, waterzucht.
HYACINTHE.
Hydrotherapie, watergeneeskunde, koudwatergeneeswijze, behandeling.
Hyena's, (1-Eyaenae) hond- of wolfachtig,
plant. Zijn overgebracht van uit
Hyacinthus, volgens de Gri. mythologic zeer bloeddorstig roofdier, zeer vraatzuchtig,
schoone jongeling, zoon van eon Spartaansch dock laf en levende meest vary. aas. Volgens
koning, werd uit ijverzucht met eon discus eonige geleerden overgangSVOrM tusschen
gedood ; uit zijn bloed diet Apollo een bloom
groeien.
Hyde,
fabrieksstad, Eng. graafschap
Chester, 32,768 inw.; steenkoolmijnen.
Hydepark, groot park met veel ruimte in
Londen.
Hyde Park, stad in staat Massachusetts,
N.-Amerika, 13,244 inw.
HYENA.
Hydra, nit de Gri. myttiologic eon waterslang of veelkoppig monster, door Lieraeles
holed en kat. :Alen kept, gestreepte, gevlekte
gedood.
(2) eon a•nig zoetv,-aterpolyp.
en bruine H., de laatsien zijn zeldzaam geHydraten of Hydroiden, een groep van ox Glen.
basische oxyden, waarin een gedeeite van
Hyenahond, Steppenhond, (Cyfrihyaena plcins) eon in Z.- en Middeq-Afrika levend
het water door metaal vervangen is.
Hydrailiek, de wetensehap der bevv- eging roofdier, gevaarlijk voor kudden.
en druk der vloeistoffen, waterbouwkunde ;
Hygiez, godin der gozondheid, voorgesteld
ook de toepassing.
als een jonkvronw een slang drenkend.
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Hyg

Hygiene,
gezondheidsleer, een deel der
wetenschap die zich bezighoudt met de middelen tot voorkoming van ziekten en behoud
van gezondheid. De eerste H. regel is : zindelijkheid.
Hygienisch, alles wat betrekking heeft op
hygiene, de voorkoming van ziekten.
Hygro
, (Gri.) vocht
Hygrologie, leer der vochtigheid.
instrument tot het bepalen
Hygrometer,
van de vochtigheid der lucht.

HYGROMETER.

Hys

b.v. door menschen (meest met zwakken wil)
te doen starers op een blinkend voorwerp of
door middel van een hypnotiseur, die het
individu (sujet) geheel onder zijn invloed
brengt, waardoor deze persoon geheel willoos
wordt en alles waarneemt, (voelt, proeft,
ruikt, hoort en ziet) wat de hypnotiseur wil.
Deze maakt hem gevoelloos, stijf of slap en
kan hem alles doen verrichten. De onderzoekingen hebben geen voldoende oplossing gebracht. Het is echter uitgemaakt, dat menschen met sterken wil moeilijker onder hypnose te brengen zijn dan zwakken ; verder, dat
iemand, die eens onder hypnose is gebracht,
de volgende malen -makkelijker weer in dien
toestand is te brengen, doch dat zoo'n persoon
niet zal handelen tegen bij hem vaststaande
principes of ideeen.
Hypnotiseur, iemand, die andere menschen
onder hypnose kan brengen. Die iemand zielloos kan maken. Zie Hypnotisme.
Hypnus, (Gri) (Lat. Somnus) volgens de
Gri. mythologie, god van den slaap, zoon
van den nacht en tweelingbroeder van den
dood. Deze houdt zich in de onderwereld op.
Hypogondrie,
een zielsziekte waarbi; de
lijder altijd zwaarmoedig is, denkt dan
dan daaraan te lijden en elke lichamelijke
gesteldheid of verandering als bewijs van een
of andere ziekte aanneemt. Komt meest voor
bij mannen en is hoofdzakelijk gevolg van onthouding van sexueele gemeenschap, verveling
of teleurstelling, doch is ook wel aangeboren.
Hypogondrist, lijder aan Hypogondrie.
Hypotheek,
(Gri.) onderpand, een soort
van pandrecht ; het door een brief in onderpand geven van onroerende goederen tot zekerheid van een gesloten leening en zoo deze niet
met de rente betaald wordt, heeft de H.houder
het recht deze goederen te verkoopen.
H ypothese, onderstelling, een aangenomen
doch nog niet bewezen stelling of bewijs.
Hystereotomie, het wegnemen der baarmoeder.
Hysterie,
(Gri.) een meest bij vrouwen
voorkomende zielsziekte, soms reeds op jeugdigen leeftijd. De lijder of lijderes voelt zich
altijd wil gaarne beklaagd worden, is
zeer humeurig en soms zeer gevoelig voor
of ander. Die haar beklagen zijn haar
het
beste vrienden en om zich beklaagd te zien,
is zij in stoat te verwonden en te
zeggen, dat zij toch zoo erg ongelukkig is.
Hoofdzakelijke oorzaak is de onbevredigde
sexueele aandrang, teleurstelling op gebied
der lief de en daarom wel vrijsterziekte genoemd, doch is ook wel aangeboren.
Hysteromanie, (Gri.) heftige waanzin bij
vrouwen, met zeer verhoogden sexueelen aandrang, als gevolg van hysterie.
Hysteroptose, (Gri.) verzakking der baar-

HylozoIsme, in de phil. de leer, dat elk
stofdeeltje leven bevat, bezield is.
Hymans,
(Henri) Belg. schrijver over
kunst, gel). 1836.
2) (Louis) Belg. publicist, bi oeder van den
vorige, 182D/84.
Hymen, maagdenvlies ; (2) bij de Oud-Gri.
een bruiloftslied, huwelijkslied ; later de god
van het huwelijk.
Hymettos, berg bij Athene, 1027 M. hoog.
Hymne, (Gri.) bij de Ouden alle religieuse
lofzangen, ook in oud-Christelijke kerken. In
de Protestantsche kerk vervangen door den
koraalzang. In 't algemeen lofzang, loflied.
,
Hyper
(Gri.) voorzetsel, beteekent
ongev. overmatig, overdreven.
Hyperbool, (Gri.) overdrijving, bovenmatige
voorstelling, vergrooting of verkleining.
Hyperbolisch, overdrijvend, overdreven.
Hypnosis, slaapzucht.
Hypnose, een op slapen of droomen gelijkende toestand, met onwillekeurige bewegingen en zinswaarnemingen, te voorschijn geroepen door fixeeren of suggestie. Zie verder.
Hypnotisme, een ingewikkeld en nog geheel niet verklaard verschijnsel en zijn toepassing van een geforceerden half droomenden- half slapenden toestand, waarin een
mensch verkeeren kan. Men noemt het ook
wel biologie of electrobiologie. De eerste
toestand is die der slaap door narcotische
middelen. Verder door ziekte, doch de moeilijkste worm is door suggestie. Deze ontstaat moeder.

een
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I.
I, negende letter van het Alphabet en 3e
klinker, als Rom. cijfer, I, een.
I. A., afkorting van Intra annum.
lason, in de Gri. heldensage de aanvoerder
der Argonauten.
latrica, (Gri.) geneeskunde.
Madan, ,stad in Sokoto, staat in W.-Afrika,
100,000 inw.
lbague, stad in Ecuador, Z.-Amerika,
18,000 inw.
Ibayay, stad op eiland Panay, 11,351 inw.
Ibarra, hoofdstad, prov. Imbabura, Ecuador, Z.-Amerika, 2230 M. boven de zee gelegen, 12,000 inw.
oude naam voor Hispanie of het
Spaansche schiereiland, ook voor het oude
Georgie.
lberisch gebergte, het gebergte dat de
waterscheiding van den Atlantischen Oceaan
en de Midd'zee veroorzaakt in Spanje, ongev.
900 K.M. lang, tot 2349 M. hoog.
I bl Gamin, berg in den Himalaya, 7625 M.
hoog.
Ibis, een reigerachtige vogelsoort, is niet

1828, gest. 23/5 1906 ; zijn werken zijn algemeen ook in Ned. bekend.

H. IBSEN.

zijrivier van de Amazonenrivier in
Columbia.
Icariers, Fr. communisten, aanhangers
van Cabet.
Icarius, een Heros der Atheners, was de
gastvriend van Bacchus, werd gedood omdat
hij de kunst van den wijnbouw verried.
Ichneumon, (Herpestes) geslacht van roofIca,

ICHNEUMON.

dieren in Z.-Azie en 0.-Afrika, fam. del
IBIS.
Civetkatten.
Ichnogram, afbeelding van voetstappen.
zoo hoog, onbevederden kop, bewoner der
Ichthyolieten, fossiele visschen.
tropische streken.
Ichthyophagen, (Gri.) vischeters.
Ibiza, een der Baleareneilanden, 597 KM. 2 ,
Ichthyosaurus, (Gri.) een uitgestorven
24,273 inw. ; hoofdst. I., 5550 inw. Spaansch
bezit.
Iblis, bij de Mohammedanen de duivel.
Ibn of Ebn, (Arabisch) noon van
Ibrahim Pacha, of Pasja, een stiefzoon van
den Egyptischen koning Mehemed-Ali, 1789/
1CHTHYOSAURUS.
1848 ; goed veldheer, onderkoning van
Egypte.
Ibsen, (Hendrik) de beroemdste Noorweeg,- vischhagedis, tot 10 M. lang, uit Java ; liassche dramaschrijver en dichter, geb. 20/3 en krijtformatie.
-
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Iglau, (Jihlawa) stad in Moravia, aan de
Ichthys, (Gri.) visch.
Iconographic, (Gri.) beeld of portretbe- Iglawa, 24,387 inw. ; lakenfabrieken.
Iglesias, stad op Sardinia, 21,011 inw. ;
schrijving.
Iconologie, (Gri.) kennis der zinnebeelden middelpunt van de zink- en loodmijnen.
Ignatius, de heilige, bisschop van Antioen attributen van oude beelden of goden.
chic, werd 107 (115) na Chr. ter dood geIcterus, geel-, bleekzucht, galziekte.
Ida, oude naam voor gebergten in Klein- bracht ; gedenkdag 1 Febr.
(2) I. van Loyola, zie Loyola.
Azie en op Creta.
!gnus purgatorius, (Lat.) vagevuur.
Idaarderadeel, gem. in Friesl., bij LeeuIguanodon, uitgestorven reuzenreptiel, uit
warden, 5698 inw.
Idaho, sedert 1890 staat van N.-Amerika, de krijtlagen van Eng. ; planteneter.
Iguazti, linker-zijrivier der Parana in
219,620 K.M. 2 , 161,772 inw. ; bergachtig,
rijk aan mineralen ; verder industrie. Hoofd- Braz., 530 K.M. lang, met een 52 M. hoogen
waterval.
stad Boise City.
Ihna, rechter-zijrivier van de Oder in PornIdas, Gri. Heros uit Arena, nam met zijn
broeder deel aan den tocht der Argonauten. meren, 120 K.M. lang, 60 K.M. bevaarbaar.
Ideaal, modelbeeld, een voorstelling der I Hong, heerscher van Korea, geb. 1852,
volkomenheid, waarnaar men haakt en ver- 1 864 koning, 1897 keizer ; deed of stand ; oplangt ; droombeeld, dat men gaarne ziet ver- gevolgd door I-tsjang.
IJ, golf of inham der Zuiderzee, bij Amwezenlij ken .
Idealisme, het schoonste, edelste wat men sterdam, ten deele drooggelegd en met de
zich kan voorstellen, het steeds strijden ter Noordzee verbonden.
I JIst, gem., Friesl., bij Sneek, 1572 inw.
uitvoering van gemaakte idealen.
IJmuiden, voorhaven van Amsterdam, aan
Mee, (Gri.) voorstelling, begrip, gedachtegang, richting ; I. fixe, een ziekelijk droom- de Noordzee en het N.-zee-kanaal, gem. Velof schrikbeeld, dat de lijders steeds bijblijft. sen scheepvaart en visscherij.
Men, het onderzoeken der gewichten en
!dem, (Lat.) hetzelfde, dezelfde, gelijk.
Identiteit, eenzelvigheid, overeenkomst. I. maten van overheidswege.
-

.

1Js, water dat door afkoeling beneden 0°
bewijzen, bewijzen dat men de opgegeven
C. (32° F.) in den vasten aggregaattoestand
persoon is.
is gekomen.
Identisch of Identiek, eenzelvig, gelijk.
Wsbrechtum, dorp, gem. Wijmbritseradeel,
Idenburg, (A. W. F.) Ned. staatsman, geb.
1861 ; '92 kapitein, 1901 lid der Tweede Friesl., 400 inw.
IJsel, (Geldersche) rivier in Ned., tak van
Kamer, 1902 minister van kolonien, 1905
gouverneur van Suriname, 1908 weder minis- den Rijn, mondt in de Zuiderzee, met twee
ter van kolonien, 1909 gouverneur-generaal armen, vornat daar het eiland Kampen, 146
van Ned.-India. K.M. lang.
(2) (Oude) rivier in Pruisen en Geld.,
Ideologie, (Gri.) begripsleer, wetenschap
mondt bij Doesburg in den Gelderschen IJ.,
der gronden van alle kennis.
Ideomotorische bewegingen, spierbewegin 36 K.M. lang.
(3) Zie Hollandsche IJ.
gen, die men onbewust uitvoert.
-

Idielatrie, (Gri.) zelfvergoding, zelfverheerlij king.
Idioma of idieem, (Gri.) tongval, de taal
eigen.

IJselmonde, eiland in Z.-Holland, tusschen
Maas en Merwede.
(2) gem., Z.-Holl., op IJ., 4706 inw,
IJselmuiden, gem., Overijsel, bij Kampen,

Idloot, (Gri.) stompzinnige, zwakzinnige. 2539 inw.
IJselstein, gem. in Utrecht, bij Utrecht,
geesteszwakte,
aangeboren
Idiotisme,
stompzinnigheid ; (ook wel) domme zet of 4019 inw.
Wsland, Deensch eiland in het N'lijk deel
daden.
Idle, stad, Eng. graafschap York, W.- van den Atlant' Oceaan, tusschen Noorwegen
Riding, 16,128 inw. ; steenkoolmijnen.

Idolatrie,
beelden.

en Groenland, 104,785 K.M 2 ., waarvan

goddelijke vereering van 42,068 KM. 2 bewoonbaar, (1901) 78,470 inw. ;
meest van Germaanschen oorsprong. Gere-

Idsinga, (Mr. Johan W. H. Meyert van) formeerde godsdiensten en meest visschers
Ned. jurist, lid der Tweede Kamer, geb. 1884. en veehouders. Het land is een boomloos,

Idyne, (Fr.) herdersgedicht, landelijk ge- dor, vulkanisch bergland, met over de 20
dicht ; ook een voorstelling van iets landelijks. werkende vulkanen, zeer snel stroomende
Ierland, zie Groot-Britannia en Ierland. rivieren en verbrokkelde kust. Ook zijn er
lersche zee, de zee tusschen Ierland en heete springbronnen, terwijl het klimaat er
matig koud en mistig is. Er wordt met eenige
Eng.
lerseke, gem. in Zeel., bij Goes, 4051 inw. ; andere metalen ook goud gevonden. Hoofdst.
oesterteelt.

Reykjavik 795 werd het door Iersche mon-
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niken ontdekt, 1380 deel van Denem., na veel
Illyriii, oude naam voor het kustgebied,
strijd 1874 eigen parlement met 36 leden. O'lijk aan de Adriatische zee, tegenwoordig
IJszee of Poolzee, naam voor de zeeen die Bosnia, Dalmatia en Albania.
beide polen omgeven.
Illyriers, oude naam voor de verschillende
lJzel, een licht, dun laagje ijs dat zich aan volksstammen in Illyrie ; 35 v. Chr. door de
alle voorwerpen die buiten zijn vasthecht bij Rom. overwonnen.
het bevriezen van atmospherischen neersiag.
I Im, linker-zijrivier van de Saale, 120 K.M.
Veroorzaakt doordat die voorwerpen kouder lang.
zijn dan de neerslag zelf.
(2) rechter-zijrivier van den Donau in
IJzendijke, gem. in Zeel., bij Oostburg, Beieren.
Ilmenau, linker-zijrivier van de Elbe in
2672 inw.
IJzendoorn, gem. in Geld., bij Tiel, 597 inw. Hannover, 105 K.M. lang, 38 K.M. bevaar1.1zer, (Ferrum) het belangrijkste metaal baar.
llorin, stad in W'lijk Soedan, Eng. kolonie,
en ook het meest gevonden, komt zelden gedegen voor, meest verbonflen met andere 150,000 inw.
Ilp, (De) dorp, gem. Ilpendam, N.-Holl.,
stoffen in den vorm van erts ; soortelijk gewicht 7.8 ; smelt bij 1500° ; verschillende 400 inw.
Ilpendam, gem. in N.-Holl., bij Purmerend,
soorten. Het gewone, voor allerlei doeleinden
gebruikte ijzer is vermengd met verschillende 2050 inw.
andere stoffen, meest koolstof.
Ilz, rechter-zijrivier van den Donau, in
klzeroxyde, verbinding van ijzer met zuur- Beieren, 54 K.M. lang.
Imandra, meer in Russ. gouvernement
stof, meest bekend als ijzerroest, vormt zich
Archangel.
in allerlei steeds dunner wordende laagjes.
Imbecil, (Lat.) onnoozel.
lk, linker-zijrivier van de Kama, 368 K.M.
Imbros, bergachtig Turksch eiland in de
lang, gouvernement Ufa, Rusl.
(2) rechter-zijrivier van de Sakmara, 260 Egeische zee, 256 KM', 9116 inw. ; meest Gri.
Imhoff, (Gustaaf Willem, baron van) was
K.M. lang, Rusl.
Ilawjae, linker-zijrivier van den Don, 224 1743/50 gouverneur-generaal van Ned.-India,
K.M. lang.
geb. 1705.
Ilhova, stad, Port. prov. Beira, 12,545 inw.
!lunatic, (Fr.) nabootsing, schijnbare geIli, rivier in Centraal-Azie, 1150 K.M. lang. lijking, vervalsching.
Immaculata conceptio, (Lat.) onbevlekte
(2) een landstreek in Midden-Azie, waarvan
ontvangenis.
11,288 K.M2 ., 70,000 inw., Rusl.
immermarin, (Karl Leberecht) Duitsch
Ilias, eon der groote epische gedichten van
Homerus.
dichter en dramaticus, 1796/1843.
Ilion, oudste naam voor Troje.
immerzeel Jr. (Johannes), Ned. dichter
Ilkeston, stad, Eng. graafschap Derby, en schrijver, geb. 1844.
Immigratie, (Fr.) nederzetting, vestiging
25,383 inw.
Ill, linker-zijrivier van den Rijn, in Elzas, in een vreemd land.
203 K.M. lang, 104 K.M. bevaarbaar.
Immigreeren, het vestigen metterwoon in
(2) rechter-zijriv. v. d. Rijn, 77 K.M. lang. een vreemd land.
Ille, rechter-zijrivier van de Vilaine, 45
Immobiel, (Fr.) onbeweeglijk.
K.M. lang, in het Fr. dep. Ille-et-Vilaine.
Immoreel,
(Fr.) onzedelijk, tegen den
Ille-et-Vilaine, dep. in W.-Frankrijk, 6992 moraal.
Imola, stad, It. prov. Bologna, 33,200 inw.
K.M2 ., 611,805 inw. Hoofdst. Rennes.
Iller, rechter-zijrivier van den Donau, in
Impassibiliteit, (Fr.) ongevoeligheid, (voor
Beieren en Wfirttemberg, 165 K.M. lang.
lijden).
Illimanie, berg v. d. Cordilleras, in Bolivia,
Imperatief,
(Lat.) gebiedend ; in de
7314 M. hoog.
spraakkunst, de gebiedende wijs van het
Illinois, linker-zijrivier van den Missis- werkwoord.
sippi, 410 K.M. lang, 350 K.M. bevaarbaar.
Imperfect, (Fr.) in de spraakkunst, on(2) sedert 1818 staat van de TJnie van voltooid verleden tijd.
Noord-Amerika, O'lijk van den Mississippi,
imperforabel, (Fr.) ondoordringbaar.
146,795 K.M2 ., (1900) 4,821,550 inw. ; akker
6ronperiaal, (Lat.) keizerlijk, heerlijk.
en bergbouw, scheepvaart, industrie en hanimpermanent, (Fr.) onbestendig, veranderdel ; grondwet van 1870. Hoofdst. Springfield. lijk.
iiitasie, (Lat.) begoocheling, misleiding,
Imponeeren, (Fr.) indruk waken, ontzag
zinsbedrog, verbeelding, hersensehim.
wekken.
Illustratie, (Lat.) ophelclering, verklaring,
imponcierzbel, (Fr.) onweegbaar.
plant, teekening of gravure in boekwerken.
Impapulair, (Fr.) niet bemind of bekend.
Illustre, (Fr.) sehitterend, doorluchtig, bij het yolk.
voornaam.
Import, invoer.
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Importeeren, invoeren.
Importeur, invoerder van waren uit andere landen.
Impossibel, (Fr.) onmogelijk.
Impotentie, (Lat.) onbekwaamheid, onmachtigheid.
Impregnatie, (Lat.) bevruchting.
Impresario, (It.) ondernemer van allerlei

Independentie, (Fr.) onafhankelijkheid.
Indeterminisme, een richting in de phil.,
die aanneemt, dat de mensch een onbeperkten, volkomen vrijen wil heeft.
Index, (Lat.) in de boekdrukkunst een
handje met vooruitgestoken wij svinger ;
meest lijst, register, inhoudsopgave, bladwijzer enz. ; (ook) lijst der boeken, die door

uitvoeringen ; deze neemt de kunstenaars op de R.-Kath. kerk verboden zijn, door haar
allerlei gebied aan, om hen voor het publiek leden te lezeR.
Indiana, sedert 1816 staat der N.-Amerite laten optreden.
kaansche Tinie, tusschen : Michigan, Ohio,
Impressionisme, (Fr.) indruk •; een richKentucky en Illinois, 94,140 K.M2 ., 2,516,462
ting in de schilder- en dichtkuns t, om zoo
inw. ; meest akker- en bergbouw, handel en
getrouw mogelijk, de eerste indrukken van
het door hen te behandelen onderwerp op industrie. Grondwet van 1.851. Iloofdst. Indianapolis
de zinnen of geest weer te geven.
Indianapolis, hoofdst. van staat Indiana,
Imprimatur, (Lat.) kan gedrukt worden ;
N.-Amerika, 169,164 inw. • handel en invergunningsformule voor werken die uitge- dustrie.
geven molten worden.
lndianen, ook wel roodhuiden, de oerImprimerie, (Fr.) boekdrukkunst.
inwoners va,a geheel Amerika ; hebben koperImproductief, (Lat.) niet voortbrengend, bruine huidskleur, glad, zwart haar en breed
onvruchtbaar.
gelaat. Zij level thans in ontelbare stammen
Improvisatie, (Fr.) onvoorbereide redevoe- en doen sours aan akkerbouw, anderen trekring, voor de vuist uitgesproken dichtwerk. ken rond en Leven van den jacht. Er zijn nog
Improviseeren, (Fr.) onvoorbereid een rede ongev. 91, mill. zielen, doch deze nemen geuitspreken, of gedicht voordragen ; ook een stadig af. Zij spreken ongev. 422 talen en
phantasie op een muziekinstrument geven, behooren meest tot, den Christelijken godswaardoor de toehoorders meenen een op dienst.
schrift uitgewerkt muziekstuk te hooren.
Indianen territorium, eon nog niet politiek
Impulsie, (Fr.) aandrift, drang, prikkel, georganiseerd gedeelte der Ver. Staten van
eerste stoot.
N.-Amerika ; sedert 1904 deel van Oklahoma,
Inarnbari, rivier in Z.-Amerika, tusschen 81,320 K.11 2 ., 393,000 inw. ; vruchtbaar.
Bolivia en Peru.
Indicatief, aantoonende wijs.
Inauguratie,
(Lat.) inwijding, plechtige
Indictie, (Lat.) aankondiging.
installatie van iemand in een nieuw ambt.
Wile, (India) naam voor W. en OostIncarnaat, vleeschkleurig, hoogrood.
Indie. Zie ook Eng. en Ned.-Indie.
Incarnatie,
vleeschwording, menschworIndigestie, (Lat.) gestoorde spij svertering.
ding (van Christus) ; de in vele gelooven.
Indigo, een blauwe plantaardige verfstof
aangenomen verschijning van een hooger
wezen (geest) in een stoffelijk lichaam.
Incasseeren, (Fr.) (geld) ontvangen, inners.
Ince in Makerfield, stad, Eng. graafschap
Lancaster, 21,270 inw. ; industrie.
Incestus, (Lat.) bloedschande.
Inch, Eng. lengtemaat, 2.54 cM.
Incident, (Lat.) voorval, toeval.
Inclinatie, (Fr.) neiging, helling.
Incognito, (It.) onbekend, den naam of titel
verbergend.
Incompetent, (Lat.) onbevoegd, onbekwaam.
Incompleet, (Fr.) onvolledig, onvoltallig.
Inconsequent, (Fr.) niet zich zelf gelijk
blijvend, het niet strooken met voorheen uitI N DIGO.
gesproken denkbeelden.
Incourant, (Fr.) niet gangbaar, niet verkoopbaar.
uit Z.-Azie en Amerika ; in 't groot verIndalseff, rivier in Zweden, 400 K.M. lang. bouwd.
Indirect, (Fr.) middelijk, niet rechtstreeks.
Independenten, (Fr.) onafhankelijken, in
Indirecte belasting, belasting, die niet
Eng. en Amerika een Protestantsche secte,
direct op de betalers wordt verhaald, doch
ontstond 1610.
-

-

-
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als belasting op artikelen wordt ontvangen. een ander te hulp moet roepen. Verder de
lndische kunst, hieronder verstaat men leer van het egoisme, door verschillende
de kunst-voortbrengselen der bewoners van phil. uiteen gezet, o. a. door Max Stirner
(Schmidt). Deze leer heeft echter tot ontaarINDISCHE KUNST.
ding der menschheid geleid, wel bezit de
mensch een zekere hoeveelheid egoisme, maar
het I. heeft geleid dat menschen elkander
belagen, bedriegen en bestelen, niet lettend
op de ellende waarin deze gestort worden,
alleen om zichzelf slechts eenig voordeel, geluk of pleizier te bezorgen. Het is een
scherpe tegenstelling van het communisme.
(Zie ald).
Individualiteit, persoonlijkheid, eigenaardigheid.
Individueel,
persoonlijk, alleen, afzonderlij k.
Indo-China, Achter-Indic, het O'lijke der
beide groote Aziatische-schiereilanden. OpVoor- en Achter-Indic. Deze is vooral pervl. 2,173,000 K.M2 ., 361 mill. inw. Bevat
grootsch op het gebied van bouwkunst en het rijk Siam, eenige Eng. bezittingen en
vooral van tempelbouw. Is zeer rijk aan orna- Fr.-Indo-China.
Indo-Britsohe rijk of Indisch keizerrijk,
mentiek, dikwijls of meest zelfs overdreven.
zie Eng.-Indio.
lndogermanen, naam voor alle volkeren, die
door lichaamsbouw, taal en karakter aan
elkander verwant zijn en stammen uit N.Europa. Zijn thans over de geheele wereld
verspreid.
Indogermaansche talen, de verschillende
oude en nieuwe talen, die of stammen uit het
oorspronkelijke Germaansch en thans door
de Indogermanen gesproken worden in verschillende dialecten, doch steeds aan elkander vermaagd blijvend.
lndore,
Eng.-Indische vasalstaat, 21,760
KM. 2 , 1,055,217 inw. Hoofdst. I., 92,329 inw.
Indra, de hoogste godheid der Indiers, rijdt
op een wagon, getrokken door 1000 of meer
paarden, of op een witten olifant, rond.
Indragiri, een rijkje op de O.kust van
Sumatra.
Indre, linker-zijrivier van de Loire in
Frankrijk, niet bevaarbaar ; stroomt door bet
dep. met dien naam, 6906 K.M2 ., 290,216 inw.
Hoofdst. Chateauroux.
Indre-et-Loire, dep. in Midd. Fr., 6158
De torens zijn meest spits en dragon een
K.M2 ., 337,916 inw. Hoofdst. Tours.
koepel.
Inductie, aanleiding, gevolgtrekking, een
Indische Oceaan of Indische zee, een der 5
Wereldzeeen, tusschen Afrika, Azie, Airstralie en de Z'lijke IJszee, oppervl. 73,013,405
K.M. 2 , hierbij komen nog eenige nevenzeeen,
als Roode zee, Perzische golf enz. Is tot
5664 M. diep ; ligt voor 2/5 in de tropen, 1/6
ligt op 't Noordelijk halfrond.
Indiscreet, (Lat.) onbescheiden, niet geheimhoudend.
Individu, (Fr.) een ondeelbaar geheel, een
op zichzelf beschouwd, eenling.
Individualisme, een leer, dat ieder op zichINDUCTIE-M ACHINE.
zelf moet staan, zichzelf zoo veel mogelijk
moet helpen en slechts bij noodzakelijkheid besluit van het bijzon dere tot bet algemeene.
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Ook electrische stroomen opgewekt door een.
electrischen stroom of door een magneet.
Inductief, van het bijzondere tot het algemeene komend.
Indulgent, (Lat.) toegevend, verschoonend.
Indus, (Sind of Sindhoe) rivier in W'lijk
Voor-Indie, ontspringt in Tibet op den Himalaya en mondt in een Delta in den Indischen
Oceaan, 3153 K.M. lang, heeft vele armen en
zijrivieren.
Industrie, nijverheid, bedrijvigheid, kunstvlijt.
Inenting, (inoculatie) het overbrengen van
ziektestoff en in een gezond lichaam of
lichaamsdeel.
Inept, (Lat.) ongeschikt, ongerijmd, laf.
Infaam, (Lat.) eerloos, schandelijk.
Infant, (Sp.) eigenlijk Klein kind ; in

Sp. en

Port. titel voor de prinsen en prinsessen.

Inn

van dier en mensch levee, o. a. draad- of
band- en ringwormen.
Ingolstadt, stad aan den Donau in OpperBeieren, 22,207 inw. ; vestingstad.
Ingredienten, bestanddeelen, de dingen die
noodig zijn tot het samenstellen van het een
of ander.
Inhalatie, het inademen van geneesmiddelen in den vorm van dampen, gassen of poeder.
Inia, een dolfijnsoort van 2 a 3 M. lang,
slank gebouwd, met behaarden snavelsnoet, in
de rivieren van Z.-Amerika ; weinig gejaagd.
Initialen, (Lat.) beginletters van zin, vers

of naam.
Initiatief, inleiding. opening, de eerste stoot,
de handeling geheel uit eigen beweging.
Injectie, (Lat.) inspuiting.
Inka, de oudste beheerschers van Peru,

ongev. 1000/1536 ; van hen nog grootsche

Infanterie, voetvolk, soldaten te voet.
bouwwerken.
Infectie, (Fr.) besmetting, aansteking.
Inklaren, aangifte en opgaven doen van de
lnferieur, (Fr.) lager, minder.
goederen, met een schip aangekomen, om de
Infinitief, (Fr.) onbepaalde wijs.
inkomende rechten te voldoen, tot het verInflexie, huiging, afwijking der licht- krijgen van het recht van lossing.
stralen.
Inktnoten, zie galnoot.
Influenceeren, beinvloeden, overhalen, inInktvisch, zie Sepia.
vloed uitoefenen.
Inkwartiering, het huisvesten van soldaten
Influenza, griep, verkoudheid, een koort- bij de inwoners van een streek waar geen

sige katarrh der luchtpijpen, met andere kazerne is.
stoornissen.
Inn, (Eng.) herberg.
Informatie, (Fr.) onderzoek, inlichting.
(2) rechter-zijrivier van den Donau, in
Informeeren, onderzoek doen, inlichtingen Beieren, 510 K.M. lang, 280 M. bevaarbaar.
inwinnen.
Innerste, rechter-zijrivier van de Leine, in
Infusie, af- of ingietsel, bevochtiging.
Hannover, 75 K.M. lang.

Infusie-diertjes of Infusorien of Infusoria,
Innhausen and Knyphausen,
(Edgart,
een groep zeer kleine, voor het bloote of on- vorst van) Duitsch staatsman, geb. 1827 ;

INFUSIE-DlERTJES.

gewapende

oog niet zichtbare diertjes in
vloeistoffen, manlijke en vrouwlijke indiviINNHAUSEN UND KNYPHAUSEN.
duen, doch vermenigvuldigen zich ook door
deeling. Werden bet eerst door Leeuwenhoek, kwam 93 in den Rijksdag, 67 Pruisisch
1676 ontdekt.
Heerenhuis, 1904/08 president daarvan.
Ingen, dorp, gem. Lienden, Geld., 1500 inw.
Innocentius, (Lat.) onschuldige, eenvouIngenhousz, (Johan) verdienstelijk Ned. dige ; naam van 14 pausen. (1) I, 402/17,
natuur- en scheikundige, 1730/99.
heilige ; gedenkdag 28/7. (2) II, 1130/43, voerIngenieur,
(Fr.) bouwkundige, construc- de tot 1138 strijd om het bezit van den stoel.
teur, leider van bouwwerken enz.
(3) III, tegenpaus van Alexander III, 1180
Ingersoll, (Robert) Amerikaansch vrijden- geb., telt niet mede. (4) III, 1198/1215, geb.
ker en democraat, 1833/99 ; schreef verschil- 1161, veel genoemd kerkvader, bevestigde de
lende werkjes tegen den godsdienst.
macht van het pausdom ; ook in Duitschl.,
Ingewanden, alle inwendige deelen van den Fr. en Eng. Onttroonde koningen en stelde
romp van mensch en dier.
anderen of bedwong ze ; besloot tot vernietiverschillende soorten ging der ketters en leidde de beweging in
Ingewandswormen,

wormers, welke parasitisch in het lichaam tegen de Albigenzen en Waldenzen. (5) IV,

Inn
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1243/54, sprak den banvloek over Frederik II
uit. (6) V, 1276, overleed voor zijn wijding.
(7) VI, 1352/62, resideerde te Avignon,
trachtte te vergeefs weder orde te brengen.
(8) VII, 1402/1406, had met Benedictus XIII
to strijden. (9) VIII, 1485/92, geb. 1432, had
7 onwettige kinderen, die hij trachtte te bevoordeelen. Hield voor geld de broeder van
Sultan Bajazet van Turkije gevangen, terwijl
hij oproepingen deed tot een kruistocht tegen
dezen Sultan ; vernieuwde de wetten tegen
tooverij en hekserij, benoemde nieuwe inquisitoren. (10) IX, 1501, stierf nog het zelfde
jaar. (11) X, 1644/55, geb. 1572, vervloekte
den vrede van Munster. (12) XI, 1676/89, geb.
1611, begon den kerkstrijd met Frankrijk. (13)
XII, 1691/1700, geb. 1615, sloot vrede met
Lodewijk XIV. (14) XIII, 1721/25, geb. 1655,
weldadig kerkvorst, doch te zwak tegen
Frankrijk.
InnoeIt, naam, welken de Eskimo's zichzelf geven.
Innsbruck, hoofdst. van Tirol, aan beide
zijden der Inn, 47,646 inw. ; zeer schoon in
een dal gelegen, geheel door met sneeuw
bedektc bergen omgeven met veel boomgroei
aan den voet.
Inoculatie, (Lat.) inenting.
Inowraslaw, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Bromberg, 26,141 inw. ; zoutmijnen;
sedert 1904 Hohensalza genaamd.
Inquisitie, (Lat. onderzoek) voorheen golden de handelingen of geschriften tegen de
kerk als hoogverraad. Hiervoor werd door de
kerk een zoogenaamd kettergericht ingesteld,
waardoor ieder die anders dan de kerk durfde
spreken of handelen, lijfstraffelijk weer tot
het geloof terug werd gebracht. De bestraffing van ketters werd het eerst geregeld door.
Innocentius III, deze gaf den inquisitors het
bevel, dat de waarheid uit de daders moest
gehaald worden en Innocentius IV gaf het
recht de pijnbank to bezigen. Peso gerichten
werden over de geheele wereld verspreid, terwijl de verschillende regeeringen doze instellingen uitbreidden of overnaraen. De Jezuieten zorgden vooral voor de verbreiding en
vonden het het beste wapen tegen de reformatie.
In Spanje en Port. word zij ook toegepast op
Joden, die getuigden of verdacht werden
slechts schijnbaar Roomsch to zijn. Later
diende zij daar tegen ieder die weerstand bood
zich aan de Spaansche kroon to onderwerpen
en bleef tot 1808 voor allerlei politieke doeleinden en vooral voor het schrijven of uitgeven van boeken, die men niet wenschte,
bestaan. In Portugal werd zij 1492 ingevoerd
en 1820 afgeschaft. Doze uitoefening der I.
word echter dadelijk door den pans (Sixtus
IV) afgekeurd.
Inquisitor, rechter der Inquisitie.

I. N. R. J. = Jezus Nazarenus, Rex
Judaeorum = Jezus de Nazarener, koning
der Joden, opschrift boven het kruis van
Jezus.
Inscriptie, (Lat.) inschrijving, op- of inteekening.
(Insecta) gekorven dieren, de
Insecten,
soortenrijkste afdeeling der dierenklassen,
over de 200,000 soorten zijn bekend. Zij
onderscheiden zich, door dat hun lichaam
verdeeld is in verschillende ringen, en duidelijk drie deelen zichtbaar zijn. Kop, borst en

INSECTEN.

achterlijf. Zij ondergaan een zichtbare gedaanteverandering (ei, rups, pop, kever of
vlinder). leer weinigen brengen levende jongen voort. De I-kunde (entomologie) is zeer
omvangrijk. Men verdeelt de I. meest naar
hun vleugelvormen. De meesten zijn echter
schadelijk, slechts seer weinige nuttig
(Bijen, Spinners, ens.).
Insecteneters, (insectivora) een groep van
kleine roofdieren, die zich met insecten of
de poppen voeden. Tot hen behooren de Egels,
Mollen enz.
Insensibel, (Fr.) ongevoelig, gevoelloos.
(onscheidbaren) een groep
Inseparables,
van seer fraaie dwergpapegaaien, zoogenoemd
wijl zij strong gepaard leven en wanneer een
van het paar sterft, treurt de ander tot ook
doze dood is.
lnseraat, inlassching, bekendmaking, bijlage.
Insigne, (Fr.) kenteeken, eere of rangteeken.
(Lat.) indringing, geheime
Insinuatie,
mededeeling, toespeling, verdachtmaking.
Insinueeren, iemand op listige wijze een
mededeeling doers ; iemand iets ten laste leggen, verdachtmaken.
lnsoliede, onbetrouwbaar, zwak, niet zeker.
Insolventie, niet in staat to betalen. De
toestand van iemand, die niet in staat is zijn
loopende schulden to voldoen, doch later in
staat zal zijn, of hoopt to zijn.
Insomnia, (Lat.) slapeloosheid.
Inspectie, (Lat.) onderzoek, het nazien ;
wapenschouwing.
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Inspiratie, inblazing, ingeving ; in de theologic, goddelijke bezieling, -ingeving.
Instabiel, (Fr.) onstandvastig, onbestendig.
Installatie, instelling, bevestiging, aanvaarding van een ambt of betrekking.
Instantie, (Lat.) het gerechtshof waarvoor
een strafzaak verschijnt.
lnster, bronrivier der Pregel, 85 K.M. lang.
Insterburg, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Gumbinnen, 27,787 inw. ; machinefabrieken.
Instinct, (Lat.) een aangeboren, doch
onbewuste wil, tot het doers van gunstige
handelingen.
lnstituut, instelling, inrichting, gesticht,
school, kostschool.
Instructie, onderricht, onderwijs, opleiding,
voorbehandeling van een rechtzaak ; (ook)
dienstorder, voorschrift.
Instrumentaal, muziekuitvoering door instrumenten.
Insubordinatie, (Fr.) ongehoorzaamheid aan
een meerdere in het leger.
Insulinde, eilandenwereld, naam voor Ned.
O.-India ; door E. Douwes Dekker ingevoerd.
Integraal, op zichzelf staand, een geheel
vormend.
(2) een onaflosbare staatsschuld.
Intellect, (Lat.) verstand, ontwikkeling.
Intellectueel,
verstandelijk,
geestelijk,
schrander.
Intelligent, verstandig, schrander.
Intelligentie, verstand, doorzicht, schranderheid.
Intendant, eerste opziener, bestuurder,
rentmeester.
Intansiteit, innerlijke kracht ; hevigheid,
graad.
Intercommunaal, de gemeenten onderling
in verbinding ; in verbinding met meerdere
gemeenten.
Interdict, (Lat.) groote 11.-Kath. kerkban,
waarbij de paus een gemeente verbiedt het
opdragen der sacrementen of mis.
Interessant, (Fr.) belangwekkend.
Interest, belang, rente.
Interferentie, tusschenkomst, inmenging.
Interieur, (Fr.) inwendige, binnenste (van
een gebouw).
Interl2ken, badplaats, Zwits. kanton Bern,
2962 inw. ; aan den voet van den „Jungfrau" ;
veel toeristenbezoek.
Intermezzo, (It.) tusschenspel ter variatie.
Intern, innerlijk, inwendig, inwonend.
Internationaal, tusschen de natien onderling, 2 of meer landen betreffend.
Internationale, naam voor verschillende
vereenigingen van arbeiders uit de meeste
landen samengesteld. Het eerst, of het meest
bekend, is de zoogenaamde Roode I., deze
kwam voort uit de Juli-revolutie van 1848 in
Fr. ; 1864 kwam men tezamen to Londen,
waar de meeste beschaafde landen vertegen-

Int

woordigd waren. Zij stelde zich ten doel de
omverwerping der bestaande maatschappij, en
de stichting van een nieuwe samenleving waar
geen rijken en armen, geen meesters en
knechts zullen zijn, doch alien gelijk, in
't kort : het socialistisch program. Deze ontwikkelde in 't begin zeer veel kracht, tot de
Fransche omwenteling haar een gevoeligen
slag toebracht. Velen, en vooral de woord en
penvoerders, verloren het leven. Doch de vereeniging bleef bestaan ; 1872 splitste zich de
verceniging in twee partijen. De Soc.-Democratische en de Anarchistische, doch beiden
gingen hun ondergang tegemoet, tot 1877
beiden verloren gingen. Verschillende phil. en
gevierde schrijvers zijn uit die rijen voortgekomen of namen deel aan die beweging, terwijl anderen later hooge staatsbetrekkingen
bekleedden, als minister en afgevaardigde.
Dort geleden is van anarchistische zijde
weder een nieuwe I. gesticht, doch door de
vele vervolgingen waaraan de leden bloot
staan, kan deze geen voldoende kracht oatwikkelen.
Interpellatie, (Lat.) in de rede vallen. Het
mondeling eon of meer vragen stellen om
inlichtingen door een der Karnerleden a,an. de
Regeering.
Interpunctie, (Lat.) het gebruiken van lees
en schrijfteekens.
Interruptie, (Fr.) onderbreking, het in de
rede vallen.
Interrupeeren of Interrumpeeren, het in
een vergadering den spreker in de rede
vallen.
Interval, tusschenruimte, gaping, ruimte
tusschen de muzieknoten of van den eenen
toon tot den anderen..
Interventie, (Fr.) tusschenkomst,

deling.

Interview, (Eng.) het uithooren, vragen
door een journalist van een voornaam per-.
soon of staats-ambtenaar omtrent een gewichtige zaak.
Interviewen, (Eng.) een onderhoud hebben met een voornaam persoon of staatsambtenaar.
Intestaat, zonder testament erfgenaam.
(Lat.) vertrouwelijk, innerlijk,
Intiem,
nauw verbonden.
Intolerantie, (Fr.) onverdraagzaamheid.
Intra annum, (Lat.) binnen het jaar.
Intransitief, onovergankelijk.
lntrigant, arglistig, vol lagen en streken.
Intrige, verwikkeling, streek, laag, list,
kuiperij.
lntrigeeren, op listige, bedriegelijke, slinksche wijze, iets bereiken.
Introductie, inleiding, of bewijs van toegang.
Introduceeren, toegang verschaffen, nitnoodigen.
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Intuitle, door innerlijke aanschouwing, bij
ingeving, onmiddellijk bewust zijn.
Invalide, onvermogend, gebrekkig, onbruikbaar.
Inventaris, de lijst of opsomming of aanwezigheid van het aantal roerende goederen
in een huis of zaak.
Inverness, graafschap van N. Schotland,
10,987 KM2 , 90,182 inw. ; heeft vele meren,
hoofdzakelijk veeteelt. Hoofdstad I., 21,193
inw. ; haven, wolindustrie.
Investituur, plechtige installatie van een
persoon in een nieuw ambt ; het schenken
van kerkelijke betrekkingen door de wereldlijke macht.
Investituurstrijd,
de tusschen pans en
koningen gevoerde strijd over de investituur
van abten en bisschoppen.
Invisibel, (Fr.) onzichtbaar.
Invitatie, (Fr.) uitnoodiging.
Invoer of import, het inbrengen, invoeren
van buitenlandsche waren in het eigen
land, om daarmede de behoefte to voorzien ;
gaan deze waren weder naar het buitenland,
dan is het doorvoer (handel).
Invoerrechten, belasting op invoer.
locasta, moeder, en later, zonder het to
weten, gemalin v. Oedipus ; Gri. mythologie.
lonen, de elementen van de scoff en, die
zich scheiden van een galvanische ketting.
loniers, een der 4 hoofdstammen der Hellenen. Oorspronkelijk bewoonden zij de W.kust van Klein-Azie, en bezetten langzamerhand de eilanden der Aegelsche zee ; ieder
eiland was een staat op zich zelf, verbonden
door de 12 stedenbond. 540 v. Chr. werden
zij door de Perzen onderworpen ; zij stonden
to vergeefs op, tot de Gri. de Perzen versloegen en 479 v. Chr. sloten zij zich bij Athene
aan. 387 weder onder de Perzen en door
Alexander den Groote bevrijd. Ionic is de
bakermat der Gri. kunst en beschaving. Sedert de 14e eeuw onder Turkije.
lonische eilanden, groep van 7 eilanden in
de lonische zee, aan de W.-kust van Gri. ;
vormen 3 nomarchien, 2345 KM 2 , 252,973
inw. ; meest Gri., en 30,000 Italianen. Bergachtig ; boom- on waterarm, heerlijk klimaat.
1186 aan de Noormannen, daarna Fr., of van
Venetic of Napels. 1800 vrije staat, 1807/9
Fr., 1814/63 Eng. 64 bij Gri. ingelijfd.
lonische zee, deel van de Middell. zee, tusschen Gri. en Italie.
Iowa, een der staten der Ver. Staten van
N.-Amerika, W.'lijk van den Mississippi,
145,100 KM 2 , 2,231,853 inw. ; hoofdzakelijk
land en mijnbouw, veeteelt en industrie.
Hoofdst. Des Moines.
Ipek, stad, Turksch vilajet Kosovo, 10,000
inw ; ta,bakindustrie, zijdeteelt.
Iphigenia, in de Gri. mythologie, dochter
van Agememnon, zou aan Artemis geofferd

Irk

worden ; werd weggenomen en naar Taures
gebracht, waar zij ieder vreemdeling, die
daar kwam, moest offeren. Toen haar broeder kwam, vluchtte zij met hem en het beeld
der godin.
Ipswich, Eng. stad en graafschap aan de
Orwell, 66,622 inw. ; fabrieken, haven en
dokken.
Iquique,
hoofdst. der Chileensche prov.

Tarapaca, 42,420 inw.
Irade, (Arab.) wil, bevel van den Sultan.
Irak-Arabi, vruchtbaar Turksch landschap
in het Euphraat-Tigris-gebied.
Irak-Adsjmi, Perzische prov., 358,129 KW,
1 mill. inw. ; hoofdst. Teheran.
Iran, (Eran) het groote tafelland van Azle,
bevat Afghanistan, Beloetsjistan en Perzie.
Iraniers, de volkeren die de Iranische taal
spreken, doch meest de Perzen en Perzische
volksstammen, die zich zelf Ariers noemen.
Iranische talon, vormen met de daarvan
afstammende Indische talen, den Azischen
tak van het Indo-Gerrnaansch.
lrapuato, stad, staat Guanajuato, Mexico,
15,000 in w.
Irawadi, hoofdrivier van Birma, mondt in
de Golf van Bengalen, 1716 K.M. lang, 1000
KM. bevaarbaar.
Irbit, handelsstad, Russ. gouvernement
Perm, 20,061 inw.
Ireland, Eng. naam voor Ierland.
Irene, Gri. godin van den vrede.
irgis, linker-zijrivier van den Wolga, 1051

KM. lang.
Iris, godin van den regenboog, boodschap-

ster des hemels ; haar noon is Eros.
(2) regenboog ; vliesje, om de pupil van het
oog.
(3) zwaardlelie, een gekweekte sierplant
en eenige in 't wild groeiende bloemsoorten ;
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eenige soorten leveren de wortels waarvan
men de „Poudre de Riz" maakt.
Irkoetsk, O'lijk Russ.-Siberisch gouvernement, in het stadhouderschap Tomsk ;
grenst aan het Chineesche rijk ; 743,472
KM2 , 541,000 inw. ; ruw klimaat, zeer berg-
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achtig. Hoofdst. I, aan de Irkoet en Angara,
51,484 inw.
Iron, (Eng.) ijzer.
Ironie, (Gri.) spotrede, opmerking, bedekte spot, door geveinsde onwetendheid ; het
tegenovergestelde zeggen van wat men
meent om anderen te plagen of te hoonen,
of tot andere inzichten te brengen.
Ironisch, plagend, schertsend, (soms) bijtend, scherp.
Ironton, stad in Ohio, N.-Amerika, 11,868
inwoners.
Irrigatie, besproeiing, bevloeiing, bewatering.
lrysch, rivier in W.-Siberie, van de Altai
naar de Ob, 4071 K.M. lang.
Irving, (Edward) voorganger der Apostolische kerk, 1792/1834 ; was predikant te
Londen ; werd gesuspendeerd en richtte een
eigen kapel op. Zijn aanhangers I-ianen,
stichtten na zijn dood een kerkgenootschap ;
verwachten de spoedige terugkomst van
Jezus, en nieuwe wonderen ; de ambtenaren
van die kerk krijgen weder de tienden van
de leden.
(2) (Washington), Amerik. schrijver, 1783/

2/15 1852 klerikaal-absolutisch ; werd door
de revolutie afgezet en deed 70 of stand.
Haar zoon Alfonso besteeg 75 den troon ;
zij stierf 1904.
Isabella-orders, (1) gesticht 1815 door Ferdinand VII van Spanje. (2) Portugeesche

ISA BELLA•OIMEN
VAN PORTUGAL.
VAN SPANJE.

vrouwenorde le klasse, gesticht 1801 door
prins-regent Johan.
Isar, rechter-zijrivier van den Donau, 245
KM. lang ; slecht bevaarbaar.
Isbarta, stad, vilajet Konia, Aziatisch-Turkije, 20,000 inw. ; tapijtweverijen.
eiland aan den ingang van de Golf
van Napels, 69 KM 2 ., 26,891 inw. Italiaan-

sche vesting. Hoofdst. I., 2741 inw.
Ischiopagus, tweeling-misgeboorte.
Iseghem, stad, Belg. prov. W.-Vlaanderen, 12,593 inw.
Isegrim, naarn voor den wolf in een middeleeuwsche dierenfabel ; moet reeds ouder
zijn.
Iseomeer, opper-It.-Alpenmeer, 58 KM 2 .,
300 M. diep.
W. IRVING.
Iser, rechter zijrivier van de Elbe, in Bo1859. Schreef onder pseud. „Knickerboker". hemen.
Iseran, bergpRs in de Grajische Alpen, SaZie ald.
lrvingianen, zie Irving.
voie, 2480 M. hoog.
Isaak, volgens den bijbel een KanagnietiIsere, linker zijrivier van de Rhone, 320
sche herderskoning ; zoon van Abraham en KM. lang, 192 KM. bevaarbaar ; stroomt
Sara, toen beiden reeds op hoogen leeftijd door het Fr. dep. met dien naam, 8236 KM 2 ,
waren. Huwde met Rebekka, die hem twee 562,315 inw. Hoofdst. Grenoble.
Iserlohn, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
zoons schonk, Esau en Jacob, de stamvaders
Arnsberg, 27,265 inw. ; uitgebreide metaalder Edomieten en Israelieten.
Isabel, een der Salomon-eilanden, 5840 industrie.
Isfahan, zie Ispahan.
KM2 ., 22,000 inw. ; 14/11 1899 door DuitschIshewsk, stad, Russ. gouvernement Wjatland aan Eng. afgestaan.
Isabella I, koningin van Castilie, 1451/ ka, aan de Isja, 21,500 inw. ; ijzer-industrie.
Ishpeming, stad, staat Michigan, N.-Ame1504, huwde met Ferdinand V, den katholieke, van Aragon, besteeg 1474 den troop ; rika, 13,255 inw.
lsidorus, (Heilige) 594/636, bisschop van
ondersteunde Columbus. Zij voerde de Spaanache inquisitie
Rispalis, geb. 560 ; zeer geleerd theoloog
(2) II, Maria Louise, koningin van Spanje, van zijn tijd.
Isis, een Egyptische godheid, gade van
1833/68 ; gob. 1830 ; volgde onder regentschap op ; huwde 46 haar neef Frans van As- Osiris, godin der vruchtbaarheid ; vond de
sisi, regeerde na den aanslag op haar leven, behandeling van gerst en tarwe uit. Voorge-
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steld als een zoogende vrouw met ossekop
en een zonnendiscus tusschen de hoornen.
Isjoem, stad in Russ. gouvernement Charkow, aan de Donez, 12,959 inw.
Isker, rechter-zijrivier van den Donau, in
Bulg., 275 K.M. lang.
Islam, Islamisme, beteekent, overgeving ;
naam voor den gcasdienst door Mohammed.
(zie ald.) gesticht ; daarom ook Mohammedanisme genoemd. De godsdienst berust op
den Koran, die tevens burgerlijk wetboek is;
verder op de sonnah of overleveringen. De
aanhangers gelooven aan een God (Allah),
en Mohammed zijn eenigen profeet. Hun
scheppingsverhaal komt overeen met dat in
het Oude Testament. Hun voorschriften zijn
legio ; o. a. : zeer veel vaster, bedevaart naar
Mekka, vijfvoudig dagelijksch gebed, verplichte goede werken en verbreiding van het
geloof, ook door het geweld. Zij gelooven
aan een gelukkig hiernamaals, en zij die
vallen in den Heiligen oorlog, gaan recht
naar Allah. Ook gelooven zij aan een voorbeschikking, terwijl ieder verantwoordelijk
is voor zijn daden. Slechts Joden en Christenen molten op hun grondgebied geduld worden. Zij verwerpen wijn en beelden, terwijl
hun paradijs zeer zinnelijk wordt voorgesteld. Het telt ongev. 250 millioen aanhangers, en is verdeeld in minstens 72 secten.
Hiervan sijn de machtigste de Schafiieten en
de Hanbalieten, Malikieten en Hanilieten.
Islay, eiland der Hebridengroep, 606 KM 2 ,
7553 inw.
Isle, rechter zijrivier van de Dordogne, 253
KM. lang, 143 KM. bevaarbaar.
Isleworth, stad, Eng graafschap Middlessex, 15,834 inw.
Islington, N'lijke voorstad van Londen,
335,001 inw.
Ismael,
zoon van Abraham en Hagar,
stamvader der Ismaelieten ; dezen breidden
zich over het schiereiland Sinai uit. Ook
naam voor een Mohammedaansche secte.
Ismail, stad, Russ. gouvernement Bessarabie, 31,293 inw. ; 1856/78 Rumeensche yestingstad.
Ismail-Dacha, onderkoning van Egypte,
1863/79 : gel). 1830, werd echter afgezet ;
gest. 1895.
Ismene, zuster van Antigone, dochter van
Oedipus.
havenstad in. Klein-Azie, 25,000
inw. ; aan de Zee van Marmora ; vele Rom.
oudheden.
Ismir, Turksche naam voor Smyrna.
Isochromatrisch, gevoelig voor licht en
kleuren.
Isocrates, een Attisch redenaar, 436/338 v.
Chr. ; benam zich het leven.
Isolatie, afzondering, afsluiting ; bij elec-

trische geleidingen : het omhulsel dat voorkomt dat de stroom afgeleid wordt, waardoor
vele ongelukken kunnen ontstaan, ook brand
en kortsluiting.
Isoleeren, afzonderen, afsluiten, omhullen.
Japaansche havenstad op 't
Isonomaki,
eiland Nipon, 15,000 inw. ; kopermijnen.
Isonzo, Oostenrijksche kustrivier, 126 KM.

lang.

Isophonisch, (Gri.) gelijkstemmig.

verbindingslijnen tusschen
Ise t hermen,
plaatsen met gelijke gemiddelde temperatuur.
1souard, (Nicolo) Fr. opera-componist,
1775/1818 ; maakte ongev. 50 opera's.
Isfahan, (Isfahan) stad, Perzische prow.
Irak-Adsjmi, 80,000 inw. ; middelpunt der
industrie, prachtige gebouwen ; had eens
700,000 inw., vele rumnen, veel handel.
Israel, (FIebr. Godsstrijder) bijnaam voor
den Joodschen aartsvader Jacob. Zie Joden
en Hebraeers.
Israels, (Josef) Ned. genreschilder, zeer
gevierd ; geb. 27/1 1824. Deze kiest bij voorkeur sombere tooneelen uit het leven der ar-

J. ISHAS.:LS.

men ; liij mocht op zijn 80sten verjaardag
vele blijken van waardeering en achting ontvangen.
lssa ben Mirjarn, (Arab.) Jesus, de soon
van Maria.
Issoudun, stad, Fr. dep. Indre, 14,222 inw.
Issy, gem., bij Parijs, Fr. dep. Seine,
16,639 inw. ; fort aid. 5-16/1 1871 gebombardeerd ; 29/1 beset.
Istamboel, Turksche naam voor Konstantinopel.
aster, oude naam veer den. Donau.

Istria, (Dora d') zie Ghika. (pseud.)

WAPEN VAN ISTRIg.

een der Kroonlanden van Oostenrijk, aan de trust der Adriatische zee, een
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mark tgraaf schap, 4955 KM 2 .,
vorstelijk
363,305 inw. ; vele havens, warm en droog
klimaat. Prod. : vijgen, olie en wijn; visscherij, scheepvaart en scheepsbouw. De
bewoners hoofdzakelijk Slaven ; vele Italianen. Werd 961 een marktgraafschap. 1374
ten deele, 1797 geheel aan Oostenrijk. Hoofdstad Parenzo, 3502 inwoners.
Itagaki, (Taisoeki) g raaf, liberaal Japansch staatsman, geb. 1837, was 71/73, en
96/98 minister van binnenlandsche zaken.
Italia, koninkrijk in Z.-Europa. Het is een
schiereiland, door de Alpen van het vaste
land gescheiden, begrend door Frankrijk,
Zwitserland, Oostenrijk, Adriatische-, Ionische en Midd. zee, oppervl. 286,682 KM 2 ;
verdeeld over 69 prov. Bergachtig. In 't N.
en W. de Alpen, en van N. tot Z. doorloopen
door de Apennijnen, die met Gran Sasso d'Italia 2910 M. bereiken. Verder zijn er twee

WAPEN VAN I I ALII';.

werkende vulkanen „Vesuvius" en „Etna".
De kust heeft verschillende meren, terwijl
zij door verschillende golven en baaien aan
beide zijde verbroken is. De rivieren (meest
kustrivieren) zijn : Po (hoofdrivier van It.),
Arno, Tiber, Garigliano, Volturno, Etsch,
Brenta en Piave, (meest zeer kort). Eenige
meren, aan den Z.-voet der Alpen : Maggiore-,
Corner-, Iseo- en Gardameer. In Midd.-Itali -e
Tracimenorneer en Meer van Bolsena ; vele
kanalen. Klimaat heerlijk mild, terwijl de
zomerwarmte er door zeewinden gematigd
wordt ; aan de W.kust wel malaria, doch
overigens gezond. De bodem is als volgt
39,9 % akkerland, 23 % weiden, 15.7 %
Bosch. Hoofdproducten : katoen, boter, kaas,
dadels, albast, ansjovis, ijzer, eieren, asphalt, vleesch, vogels, granen, glaswaren,
vlas, allerlei Z.-vruchten, rijst, safraan,
kopererts, zwa iel, zijde, strooien hoeden,
hout, tabak, vee, wijn en zink. Hoofdbedrijyen : akker- en bergbouw, visscherij, handel
en industrie, veel zijde-industrie en kunstwerken. Bevolking : (1906) 33,733,198 inw.
(De verschrikkelijke aardbeving in het
Z.'lijkste deel, 28/12 1908, kostte ongev.
195,000 menschen het leven.) Hiervan 66.000
Protestanten, 36.000 Joden, 2500 Gri. orthodoxen, overigen R.-Kath. Hiervan 140,000
Franschen, 55.000 Albaneezen, 30.000 Slaven, 25.000 Duitschers, 20.000 Gri., 7000
Cataloniers en Eng., Armeniers en Zigeu-
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ners ongev. 20,000, de overigen Italianen.
Sedert 1900/4 imigreerden 2.440.000 inw. De
industrie omvat : katoen-, zijde- en machinefabricatie. It. had 1901 elf steden met meer
dan 100 000 inw. : Rome (hoofdst.), Napels,
Milaan, Turijn, Palermo, boven 300.000
inw. Van de havensteden noemen wij :
Genua, Livorno, Messina, Catania, Brindisi, Venetia Reggio, Torento. Het land is
verdeeld in 16 landschappen. Deze zijn :
Piemont, Liguria Lombardije, Venetia
Emilia, Toscane, Marken, Umbria Latium,
Abruzzen, Campania Apulia Basilicata,
Calabria Sicilia en Sardinia. Deze zijn
wader over 69 prov. verdeeld. Het land is
een erfelijke monarchic met een grondwet
van 1848. Heeft twee Lamers : Senaat, 390
leden, de Kamer van Afgevaardigden, 508
leden. Sedert 31/7 1900 koning Emanuel III,
nit het huis Savoie. Er is algemeene weerplicht. Leger in vredestijd : 286.000 man,
oorlogstijd 789.000, met alle strijdbare mannen 3.324.000 man. Oorlogsvloot 303 schepen
met 28.000 man in vredes-, 98.000 man in
oorlogstijd. In bouw (1906) 14 schepen, waarvan 6 slagschepen le klasse, 2 onderzeesche
booten. Telegraaflijnen : (1906) 47.731 K.M.,
spoorlijnen 16.226 K.M. lang. Bezittingen:
Erythrea, 130.000 K.M. 2 , 278.000 inw. ;
Somaliland, 380.000 K.M. 2 , 400.000 inw.;
Afrika, 796,700 K.M. 2 , 34,413,198 inw.
De oude It. geschiedenis is van of de 3e eeuw
voor Chr. die van het Rom. rijk. De laatste
W.-Rom. keizer werd 476 onttroond, waarna men de geschiedenis in 6 perioden kan
verdeelen : le periode tot 1268, oorlogen der
Germaansche volkeren om het bezit 'van het
land. De eerste koning was Heruler Odoaker, werd 493 overwonnen ; Karel de Groote
vereenigde het 774 met het Frankische rijk.
843 aan Lotharius I, daarna invallen der
Arabieren, die groote deelen in bezit namen ;
opstand en burgeroorlog. 951 door koning
Otto I veroverd, 962 herstelling van het It.
keizerrijk, gesteund door het pausdom, onder
Gregorius VII. Lombardisch stedenbond.
Beneden-It. door de Noormannen, na de
overwinning der Saracenen in 1027 in leen
ontvangen, 1194 door Hendrik VI veroverd.
Na den val der Hohenstaufen ook de Duitsche regeering geeindigd. 2e periode tot de
15e eeuw. Hierbij is It. onafhankelijk ; 1264
werd de kerkstaat Napels door den pans aan
Karl van Anjou geleend, waa.rnaast zich zes
andere staten ontwikkelden. De wereldhandel
ging over It. en het geraakte in bloei, doch
door den strijd der Guelfen en Ghibelijnen
en adel en yolk werd het land inwendig
verscheurd. 14e en 15e eeuw een ongekende
bandeloosheid ; rondtrekkende, plunderende
soldaten en benden, hongersnood en ziekten.
Toch bloeide in de groote steden handel en
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kunst. Na het verdrijven der Franschen en
het afstaan van een streek aan Spanje,
kwam er vrede en werd Karel V 1530 tot
Roomsch keizer gekroond. 3e periode, deze
duurde tot de 18e eeuw en was ongev. volkomen vredig, de handel kwam echter zeer
in verval en daardoor ging het land achteruit. 1720 ontstond het koninkrijk Sardinie.
Oostenrijk verlangde Toscane. 4e periode, de
Fransche revolutie deed zijn invloed gelden.
Bonaparte nam het geheele land in. 5e
periode, na het Weener congres en de verdeeling, oproer en opstand. Het yolk verlangde een geheel It. en wenschte niet verdeeld to zijn. Met behulp van Oostenrijk
werd de opstand onderdrukt. 1848 weder in
opstand. Het brandpunt was Sardinie. De
Oostenrijkers werden teruggeslagen, waarop
de overige staten zich vrij maakten ook van
het pauselijk gezag. 17/3 1861 sloten ook de
overige staten zich bij Sardinie aan en werd
Victor Emanuel tot koning van It. gekroond,
met de onveranderde grondwet van Sardi-

nib. Nizza kwam aan Frankrijk en Lombardije aan It. 6e periode, 1866 Venetie, 1870
Rome geannexeerd en Rome tot hoofdst. verklaard. De paus erkende de nieuwe wetten
niet. Oorlog met Abbesinie, met verlies.
Koning Humbert, opvolger van Emanuel,
doodgeschoten, opgevolgd door Victor Emanuel III ; 1906 verschrikkelijke uitbarsting
der Vesuvius ; 28/12 1908 hevige aardbeving
in het Z'lijk gedeelte met vloedgolf, waardoor
195,000 menschen het leven verloren.
ltatiaya, de hoogste berg van Brazilie,
2712 M. hoog.
Itawa, stad, Eng.-Indische N.-W.-provincien, 38,793 inw.

Ithaca, een der Ionische eilanden, 93
K.M2 ., 11,409 inw. ; hoofdst. I., 4697
inw. ; geboorteplaats van Odysseus ; wordt
ontkend.
(2) stad in staat New-York, N.-Amerika,
13,136 inw.
Ito, (prins Hiraboemi), liberaal Japansch
minister, geb. 1811 ; grondlegger der Europeesche denkbeelden in Japan. Was laatst
gouverneur-generaal van Korea ; werd 1909
vermoord.

Ixt

I-Tsjang, keizer van Korea, geb. 1874 ;
volgde 1907 zijn af stand doenden vader
Hong op.
(2) stad, Chineesche prov., Hoe-pe, 35,000
inw. ; sedert 1877 geopende traktaatshaven.
Itteren, gem. in Limburg, bij Meerssen,
528 inw.
Ittervoort, gem. in Limburg, bij Weert,
291 inw.
Itzehoe, stad aan de StOr, Pruisisch regeeringsdistr. Sleeswijk, 15,649 inw. ; machinebouw.
Ivoor, elpenbeen, de stof afkomstig van
de stoottanden van de manlijke olifanten
en eenige andere groote dieren, wit of geel,
zeer hard ; meest in Afrika gevonden.
Ivoorkust, landstreek in N.-W.-Afrika, van
of kaap Palmas, 620 K.M. lang ; levert
palmolie, vruchten, koffie en caoutchouc.
Ivrea, stad, It. prov. Turijn, 11,096 inw.
Ivry-sur-Seine, stad bij Parijs, Fr. dep.
Seine, 28,585 inw. ; vesting aldaar 29/4 1871
ingenomen.
swan, I, grootvorst van Moskou, 1328/40.
II, grootvorst van Moskou, 1353/59. III, als
Czaar I, 1462/1505, geb. 1440, vereenigde de
landen tot een, maakte zich geheel vrij. IV,
de verschrikkelijke, Czaar I. II, 1533/84, geb.
1530, deed veel voor de vooruitgang van zijn
land, regeerde despotisch, doodde zijn eigen
soon. V, als Czaar III, 1682/89, waarizinnig,
geb. 1666, gest. 1696. VI, zoon van Hertog
Anton Ulrich von Brunswijk Wolfenbiittel,
door keizerin Iwanowna als haar opvolger,
1741, aangenomen, geb. 1740 ; door Peter I,
zoon van haar dochter Elisabeth, 1764, gevangen genomen en geworgd.
Iwanowo-Vosnessensk, stad, Russ. gouverDement Wladimir, 53,949 inw. ; machinebouw
en textielindustrie ; 23/6 1905 opstand.
Ixelles, voorstad van Brussel, 58,615 inw.
Ixtaccihoeatia, berg in Mexico, 4787 M.
hoog ; 11/4 1888 voor het eerst bestegen.
Ixtlahuaca, stad, staat Mexico, 13,150 inw.
Ixtlan, stad, staat Oajaka, 26,000 inw.,
Mexico.
(2) stad, staat Michoacan, Mexico, 12,250
inw.

J.
J, de 10e letter 'van ons Alphabet, naar
haar spraakkunstige waarde slechts een halve
klinker, afgewisseld met I. Voor deze letter
had men langen tijd geen teeken en ziet men
nog wel in oude drukwerken inplaats van een
J een I gedrukt. De uitspraak is in 't Eng.
Dsj, in 't Fr. ch.
Jaar, de tijdsruimte, dat de aarde om de
zon wentelt (Zonnejaar) en waar binnen de
regelmatige opvolging der jaargetijden eenmaal plaats heeft. De oude volkeren namen
het Maanjaar aan, dat is de 12 omwentelingen van de maan om de aarde, of 354 a 355
dagen. Het Zonnejaar naar den Gregoriaanschen kalender heeft 365 dagen, 6 uren, 9
minutes, 9.35 seconden, behalve het schrikkeljaar, dat is om de 4 jaar, met uitzondering
der eeuwjaren, dan heeft het jaar 1 dag
meer. Zie ook Kalender.
Jaargetijden, de tijdsverdeeling van het
jaar naar de heerschende koude of warme
atmospheren en al naar den stand der aarde
tot de zon. Deze zijn nergens op de aarde
gelijk. Wij noemen ze Lente, Zomer, Herfst
en Winter.
J aarsveld, gem. in Utrecht, bij IJselstein,
1590 inw.
Jabeek, gem. in Limburg, bij Sittard, 436
inw.
Jablonoi-gebergte, ertsrijk gebergte in 0.Siberie, 1500 M. hoog.
Jacatra, tot 1619 een koninkrijk en hoofdstad op Java, waar thans Batavia is gebouwd.
Jackson, (Andrew) 7e president der Ver.
Staten van Noord-Amerika, 1829/37, geb.
1767 ; regeerde democratisch en trad tegen de
aristocratie op ; gest. 1845.
(2) (Thomas Jonathan) bijgenaamd Stonewall (steenenwal of -muur), generaal der
Z'lijke staten in den Amerik. vrijheidsoorlog,
1826/63 ; gest. aan een bekomen wond.
stad in staat Michigan, N.-Amerika,
(3)
25,180 inw.
(4) Hoofdst. van staat Mississippi, N.Amerika, 7816 inw.
(5) stad in staat Tennessee, N.-Amerika,
14,511 inw.
Jacksonville, havenstad, staat Florida, N.-

Amerika, 28,429 inw.

(2) stad, staat Illinois, N.-Amerika, 15,078
inw.
Jacob, (Frederik 's) 1881/84 gouverneur
van Ned.-India ; geb. 1822, gest. 1901.
(2) Zie Jacobus
(3) Jacob, aartsvader der Israelieten, de
jongste tweelingbroeder was Esau, van wien
hij het eerstgeboorterecht kocht (volgens
den Bijbel) voor een bord linzensoep en wist
door bedrog, op aanraden van zijn moeder,
Rebekka, ook zijn vaderlijken zegen to verkrijgen. Zijn zoon was Jozef, die aan het hof
van koning Farao kwam. Hij stierf in hoogen
ouderdom ; zijn 12 zonen werden alien stamhouders van verschillende stammen.
Jacoba van Beieren, dochter en opvolgster
van Willem VI, graaf van Holl., Zeel. en

JACOBA VAN BEIEREN.

Henegou wen. Zie verder Beieren en Beiersche huis.
J acobijnen, een politieke club, die het
meest vau zich deed spreken in de groote
Fransche revolutie ; 1792 tooiden zij zich met
de roode muts en eischten de afschaffing
van het koningschap. Robespierre werd hun
aanvoerder, waarna de koning ter dood werd
gebracht. Zij regeerden oppermachtig, tot de

club 1794 werd opgeheven. Velen stierven op
het schavot.

Jacobi-Parochie, (St.) dorp, gem. 't Bildt,
Friesl., 3500 inw.
Jacobs (Aletta Henriette), Ned. geneeskundige, geb. 1854 ; eerste Ned. vrouwelijke
geneeskundige.

Jacobsmantei, een zeer mooi schelpdier
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uit de Midd. zee ; de schelp wordt hier wel Hohenstein en Stuttgart. Is de invoerder der
naar hem genoemde onderkleeding.
als pronk, soms aschbakje, gebruikt.
(2) (Oskar) Duitsch geschiedschrijver en
paedagoog, geb. 1830. Prof. te Bonn.
Jagerndorf, stad aan de Oppa, Oostenr.Silezie, 14,675 inw. ; lakenindustrie.
Jagers, een keurkorps lichte infanterie.
Jagst, rechter-zijrivier van den Neckar, 195
K.M. lang.
JACOBSM AN TEL.

Jacobus, in 't Nieuwe Testament : zoon
van Zebedeus, broeder van apostel Johannes, een der jongste leerlingen van Jezus.
Hij werd op last van Herodus, 44, onthoofd.
Volgens de Spanjaarden predikte hij later
nog daar. Hij wordt als heilige vereerd ;
gedenkdag 25/7.
(2) de jongere, zoon van Alphaeus of Clopas, zijn moeder heette Maria ; ook een
Apostel, doch van hem weinig bekend ; gedenkdag 1/5.
(3) broeder van Jezus, zoon van Maria en
Jozef, doch meest een voorkind van Jozef
genoemd ; was bevriend met de Apostelen
Petrus en Johannes, doch bleef het Jodendom streng aanhangen. Had in Jeruzalem
grooten invloed ; werd 62 of 63 ''0.esteenigd.
Ook wordt gemeld dat hij van de daken van
een tempel geworpen werd.
(4) koning van Eng. 1603/25, als koning
van Schotland VI, geb. 1566 ; 1567 koning
van Schotland, verdrukte de Kath. (5) II,
koning van Gr. Britannic en Ierland, 1685/88,
geb. 1633 ; vluchtte 1648 naar Ned., werd
1672 Kath. ; 88 weder gevlucht, 89 vervallen
verklaard ; gest. 1701, opgevolgd door Willem
III van Oranje. (6) I tot en met V, koningen
van Schotland. (7) VI, Zie no. 5. (8) I, van
Haiti, zie Dessalines.
Jacoby, (Johann) Pruisisch staatsman en
schrijver, 1805/77 ; sloot zich bij de SociaalDemocraten aan.
Jacques, (Fr.) Jacob of Jacobus.
Jaen, Z'lijke prov. van Spanje, 13,480
K.M2 ., 474,490 inw. ; mijnen. Hoofdst. J.,

JAGUAR.

Jaguar, (Felis Onca) het grootste katachtige roofdier van Amerika, rossig of geel,
gevlekt, wordt 1),-- M. lang, feeft in bosschen.
Jahn, (Friedrich Ludwig) genoemd den
vader der turnkunst, 1778/1852 ; werd 1824
als demogoog veroordeeld, doch 1825 vrijgesproken. Lid van de Nationale vergadering.
Behoorde tot de uiterste rechterzijde.

Jakhals, groep van Hondachtige nachtroofdieren, staan tusschen wolf en hond,
grof-geel-behaarde huid, vraatzuchtig, doch
laf ; verslinden ook lijken, zelfs in verren staat

van ontbinding ; leven in troepen en graven
holen ; als de stamvaders van onze huishonden genoemd.
Jakob, zie Jacob en Jacobus.
25,705 inw.
Jakoeten, Turksch-Tartaarsche volksstam
Jaffa, Turksche havenstad aan de Syrische
kust, 40,000 inw. ; seer oiide stad ; kloosters. in O.-Siberia;, ongev. 100,000 zielen ; Christenen.
Jakoetsk, prov. van het Russ-Siberisch
Irkoetskgebied, 3,971,414 K.M 2 ., 261,731
inw. ; koudste gedeelte van Siberie. Hoofdst.
J., 6534 inw. ; hoofdstapelplaats van den
pelshandel, links aan de Lena ; meest veeteelt, jacht en visscherij.
Jalapa, (Xalapa) hoofdst., staat VeraCruz, Mexico, 1321 M. boven de zee gelegen,
20,388 inw.
e,.
Jalisco, (Xalisco) staat, W.kust van
inw.
K.M2 ., 1,1158,891
Jager, (Gustav) Duitsch natuurkundige, Mexico, 86,752
hygienist en zooloog, gel). 1832. Prof. te Hoofdst. Guadalajara.

Jai

Jan
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Jaloe-kiang, grensrivier tusschen China en
Korea.
Jaloesie, afgunst, ijverzucht, minnenijd.
Jaloesie de métier, broodnijd, beroepsnijd.
Jaloesieen, venster- of zonneblinden.
Jalomitza, linker-zijrivier van den Donau,
in Rumenie, 224 K.M. lang.
Jalon, rechter-zijrivier van de Ebro in
Spanje, 235 K.M. lang.
Jalpuch, rechter-zijrivier van den Donau in
Russ. gouvernement Bessarabia, stroomt door
een gelijknamig meer, 60 K.M. lang.
Jalta, havenstad in Russ. gouvernement
Ta,urie, 13,269 inw.
Duitsch eiland van de Marshallgroep in den Stillen Oceaan, 90 K.M 2 ., 1150
inw.
Jam, een vruchtengelei.
Jama, Mama, bij de Indiers, God van den
dood, rechter over de afgestorvenen.
Jamaica, Eng., W.-Indisch eiland van de
Gr. Antillen, Z'lijk van Cuba, 10,859 K.M 2 .,
755,739 inw. ; tropisch klimaat ; uitvoer van
hout en delfstoffen. Oorspronkelijk bewoond
door de Arawaken. Hoofdst. Kingston. 1494
door Columbus ontdekt, 1655 door Eng. bezet.
Jamboli, stad in 0.-Rumelie, 13,588 inw.
James, (Eng.) Jacob, zie Jacobus.
Jameson, (Leander Starr) Eng. koloniaalbeambte, geb. 1853 ; werd 1893 stadhouder
van Matabelenland, deed 1895 een inval in
de Z.-Afrikaansche republiek, werd echter
gevangen genomen, kreeg geen noemenswaardige straf ; 1904 premier-minister van Kaapkolonie.
Jamesrivier, rivier in N.-Amerika, staat
Virginie, mondt in den Atl. Oceaan, 624
K.M. lang.
Jamestown, stad, staat New-York, N.Amerika, 22,892 inw.
(2) hoofdst., Eng. eiland St. Helena, 2250
inw. ; haven, vesting, graf Napoleon I.
Jan, afkorting van Johannes, naam van
een groot aantal vorsten, wij noemen
(1) Zie voor Jan van Arkel Arkel. (2) I,
koning van Denemarken, Noorw. en Zwed.,
1481/1513, veroverde Zwed., nam Stockholm
in. (3) I, koning van Fr., gest. 1316. (4) II,
de goede, koning van Frankr., 1350/64, geb.
1319. (5) graaf van Nassau, aartsbisschop
van Mainz, 1397/1419. (6) J. Maurits, worst
van Nassau-Sieben, de Braziliaan genoemd ;
Ned. velclmaarschalk, 1604/79, was 1636/44
gouverneur in Braz., breidde de bezittingen
nit. (7) van Oostenrijk, natuurlijk zoon van
keizer Karel V, 1545/1578 ; onderdrukte 1570
den opstand der Mooren in Granada ; 1576
stadhouder der Ned. ; werd afgezet, stierf
plotseling. (8) (Don Juan d'Austria), natuurlijk zoon van koning Philips IV van Spanje,
geb. 1629 ; 1656 stadhouder der Ned. (10)
(Johann Baptist Joseph Fabian Sebastiaan)
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aartshertog van O'rijk, 1782/1859 ; verloor
1800 den slag bij Hohenlinden ; 1848 regent
van het Duitsche rijk ; legde zijn ambt neder ;
was morganatisch gehuwd met de postmeestersdochter Anna Plochel, 1804/85. (11)
Johann Nepomuk Salvator, aartshertog van
O'rijk, geb. 1852 ; zijn geschrift „Drill oder
Erziehung", bezorgde hem in 't leger een
overplaatsing ; 1887 deed hij of stand van alle
rechten en titels en ging 1889 als scheepskapitein, Johann Orth, naar Amerika en
verdween sedert 1890. 1909 kw am bericht uit Am., dat hij als werkman in een
fabriek werkzaam was. (12) I, koning van
Port., 1385/1433, geb. 1357 ; natuurlijke zoon
van Peter I. Tijdens zijn regeering werd de
Port. koloniale macht gegrondvest. (13) II,
koning van Port., 1481/95, geb. 1455, verkreeg bezittingen in Guinea. (14) III, koning
van Port., 1521/57, geb. 1502, maakte Braz.
tot kolonie, voerde de inquisitie in. (15) IV,
koning van Port., 1640/56, geb. 1604 ; stichter der linie van Braganca. (16) V, koning
van Port., 1706/50, geb. 1689. (17) VI, koning
van Port., 1816/26, geb. 1767 ;• vluchtte voor
de Fr., 1807, naar kvcani 21 terug.

re
-,.e.

JAN 1. (ZIE NO.

24.)

JAN II. (ziE NO.

25.)

(18) J. Frederik, de Grootmoedige, keurvorst

van Saksen, 1532/47, geb. 1503 ; werd door
Karel V gevangen genomen, kocht zijn leven
vrij met de stad Wittenberg. (19) J. Georg I
tot en met IV, keurvorsten van Saksen,
regeerden achter elkander van 1611/94. (20)
J. Nepomuk Maria Jozef, koning van Saksen,
1854/73, geb. 1801 ; vertaalde Dante's „Hel".
(21) I, zie no. 2. (22) II, koning van Zwed.,
1481/1512, geb. 1465 ; streed tegen den adel.
(23) III, honing van Zwed., 1569/92, geb.
1537 ; voerde oorlog tegen Rusl. (24) I, graaf
van Holl., geb. 1283 ; volgde zijn vader,
Floris V, na diens vermoording, 1297, op,
streed tegen de Friezen ; gest. 1299 ; men
vreest door vergiftiging. (25) II of J. van
Avennes, graaf van Henegouwen, Holl. en
Zeel., 1299/1304 ; volgde J. I op ; onder hem
werd Holl. gered door Witte van Haemstede.
(26) Hertog van Brabant, 1250/94, volgde
1267 op, nam Limburg in bezit. .27) J.

Jan
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graaf van Nassau, zoon van Willem, 1536/
1606 ; streed mede tegen Spanje en hielp de
Unie van Utrecht tot stand brengen. Zie
verder Johannes.
Janesville, stad, staat Wisconsin, N.
Amerika, 13,185 inw.
Janet, (Paul) Fr. phil., 1823/99. Prof. te
ger der SpirituaStraatsburg, vertegenwoordi
listische richting.
Jang-tse-kiang, Chineesche rivier, hoofdrivier van het geheele rijk ; mondt in de 0.Chineesche zee, 5340 K.M. lang, 2875 K.M.
voor stoomschepen bevaarbaar.
Jang-tsau, stad, Chineesche prow. Kiangsi,
360,000 inw. ; uitgebreide textiel- en porcelein-industrie.
Janitsjaren, een voormalig legerkorps in
Turkije, 1328 opgericht, deed in vredestijd
dienst als politie, in oorlogstijd waren zij
het driest in 't aanvallen ; 1826 in opstand,
waarna het korps, na onderwerping, ontbonden werd.
Jan Mayen, een onbewoond vulkanisch
eiland, N'lijk van IJsland, 413 K.M 2 ., 2545
M. hoog.
(Mr. G.) lid van de Tweede
Jannink,
Kamer, geb. 1865.
Jansen, (Johannes Coenraad) Ned. ingenieur, geb. 1840 ; 1891/4 en 1897 minister
van ilarine, lid van de Tweede Kamer.
(2) (Zacharias) of Janse, geb. ongev. 1580,
is de uitvinder van den verrekijker ; woonde
te Middelburg.
(3) (Cornelis), Ned. godgeleerde, 1585/
1638. Prof. te Leuven, bisschop van LTpern ;
schreef een werk : „Augustinus". Hierin werden door de paus eenige stellingen als kettersch geoordeeld en J. werd in den ban gedaan. Hierop ontstond de Jansenistengemeente. (Zie ald).
(4) (Ernestus Johannes Bernardus) R.Kath. priester, geb. 1856 ; prof. te Nijmegen.
Schreef o. a. „De christelijke werkman",
„Geschiedenis der Kath. kerk".
Jansenisme en Jansenisten, een kerkelijke
partij, die ontstond ongev. 1642, na de verbanning van C. Jansen. Zij erkennen den
paus als hoofd der kerk, doch niet als onfeilbaar. In Ned. bloeide deze gem. het best en
bestaat thans nog.
Janssen, (Pierre Jules Cesar) Fr. sterrenkundige, geb. 1824 ; directeur van de sterrenwacht op den Mont-Blanc.
(2) (Camille) Belg. staatsman, geb. 1837 ;
organiseerde 1885 den Congostaat. 87/90
generaal-gouverneur.
(3) (P. W.) Ned. philantroop, 1821/1903.
(4) (Mr. F. I. J.) Ned. jurist en lid van
de Tweede Kamer, geb. 1871.
Janssens, (Jan 'Willem) Ned. officier, 1762/
1818, was gouverneur van Kaap de Goede
Hoop, 1806 minister, 1811 gouverneur-gene-
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raal van Ned. Oost-India, doch dat zelfde jaar
nam Eng. Ned.-India in bezit.
(2) (Alfons J. M.) Vlaamsch dichter, 1841/
1906 ; schreef o. a. „Lange ruwe paden".
Janssteen, (St.) gem. in Zeel., bij Hulst,
3011 inw.
Jantra, rechter-zijrivier van den Donau, in
Bulg., 150 K.M. lang.
Jan-tse-kiang, zie Jang-tse-Kiang.
Januarius, heilige, viel ale martelaar onder
Diocletianus ; gedenkdag 19/9.
Janus, een hoog vereerde Oud-It. godheid,
meest te Rome, moest toezicht op twee in-

JANUSKOP.

gangen houden en had daardoor twee gezichten ; als god der jaargetijden 4 gezichten.
Zijn tempel was alleen bij vredestijd gesloten.
Jan van Leiden,

zie Wederdoopers en

Beukels.
Japan, keizerrijk in 0.-Azie bestaat nit
een aantal groote en kleine eilanden
'
in den
Gr. Oceaan, deze zijn : Nipon, Jeso, Sikok,
Kioe-sjoe, Formosa en een groot aantal klei-

nere ; tezamen 417,412 K.M 2 . ; meest bergachtig met nog vele werkende vulkanen ; veel

WAPEN VAN JAPAN.

geteisterd door aardbevingen. Op Nipon de
Foesi-no-Jana, 4231 M. hoog. Er zijn vele,
doch meest zeer ondiepe rivieren. Het Z.deel
is warm, midden zacht en N.-0'lijk ruw en
koud. De bodem bevat allerlei mineralen :
goud, koper, ijzer, steenkool, enz., terwijl
de grond zeer vruchtbaar is. Men verbouwt
rijst, thee, suikerriet en veel vruchten. De
handel is uitgebreid, terwijl de industrie zich
snel uitbreidt (meest zijde, katoen en porceleinindustrie). Verder bedrijft men visscherij.
De hoofdprod. van uitvoer zijn : zijde, katoen,
steenkool, koper, thee, lucifers, stroo-artikelen, porcelain en aardewerk, kamfer, rijst,
tabak, was en papier. J. heeft (1906)
51,741,948 inw. ; deze zijn van Mongoolsche
afstamming ; de godsdiensten zijn : Zonnedienst, Boeddhisme en Christenen (12,000
Protestanten, 28,000 Kath.). Van de inw.
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zijn 16,000 vreemdelingen. J. had 1903 9
steden met meer dan 100,000 inw. Tokio
(hoofdstad), Osaka, Kioto, Jokohama, had-

JAPANSCHE FAM1LIE.

den meer dan 300,000 inw. Havensteden
noemen wij nog : Hiogo-Kobo, Kanasawa,
Modshi, Nagasaki, Hahodate, enz. J. is een
constitutioneele monarchie met grondwet van
1889, met twee Kamers. De eerste met adel,
rijken en den keizer (Mikado) ; 366 leden.
Tweede Kamer, 397 leden voor 4 jaar gekozen. Er is algemeene dienstplicht ; leger in
vredestijd 230,000 man, oorlogstijd 14 mill.
Oorlogsvloot 79 schepen en 76 torpedobooten , in bouw, 9 schepen. Bemand met
40,600 koppen. Spoorweglijnen (1905) 10,094
K.M., waarvan 3337 K.M. staatsbezit. Telegraaflijnen 26,870 K.M.. De eerste bekende
Mikado van J. was Zsin-moe-ten-mo, over-

JAPANSCH PRIESTER.

leden 585 v. Chr. deze stichtte de eerste
staat op Nippon. 1192 verkreeg de veldheer
Joritomo erfelijk de kroon, wiens nakomelingen het gezag zeer uitbreidden. 1603 kwam

Jar

er een nieuwe staatsregeling tot stand,
waarbij de veldheer regeerde en de Mikado
als geestelijk heerscher werd aangenomen,
terwijl de invoering van het Christendom
werd verboden en alle Europeanen uit het
land verdreven. Het land sloot zich van Eur.
of ; alleen eenige Ned. en Chin. kregen toegang. Eng. en Rusl. deden verschillende
vergeefsche pogingen het voor den handel
to openen. 1854 slaagden de Ver. Staten van
N.-Amer. er in een handelsverdrag met J. te
sluiten, dat spoedig met andere landen werd
gevolgd. Ook mochten de inw. het land
verlaten. 1867 brak een opstand uit, waardoor de Mikado weer wereldlijk regeerder
werd. Geen land had in betrekkelijk korten
tijd zoo snelle diep ingrijpende veranderingen. Het werd geheel op Westersche wijze
ingericht en bleek in ongev. 10 jaar op militair gebied de sterkere van China en Rusl.
te zijn. Het ontnam China Formosa en thong
Rusl. in 0.-Azie voor langen tijd terug. Het
verkreeg 1905 een deel van Sachalin, 1907
bezette het Korea. Sedert eenigen tijd
staat het op gespannen voet met de Ver.
Staten, die, hoewel soms minder, toch blijft
voortduren. Door de groote militaire uitgaven
is het yolk zeer verarmd en thans reeds
begint het yolk teekenen van verzet te
geven. Sedert 1867 Mikado : Moet-soe-hito,
geb. 1852 ; troonopvolger Jo-shi-hito Haroe-no-miya, geb. 1879.
Japansche zee, deel van den Stillen
Oceaan tusschen Amoerland, Sachalin en
Japan.
residentie, Midden-Java, 2997
Japara,
K.M2 ., 965,845 inw. Hoofdst. J., 11,130 inw.
J apoera, bevaarbare linker-zijrivier van de
Amazonenrivier, 1900 K.M. lang.
Jarama, rechter-zijrivier van de Tajo in
Spanje, 171 K.M. lang.
Jararaka, zeer vergiftige addersoort in
Braz.
Jardines de la Reina, eilandengroep bij
Cuba.
Jargon, onverstaanbare taal, onbeschaafde
taal, koeterwaalsch.
stad, Chineesch-O. Turkestan,
J arkand,
75,000 inw.
Jarisbergrog-Laurvik, Z'lijke prey. van
Noorw., 2321 K.M2 ., 104,554 inw. ; mijnwezen. Hoofdstad Laurvik.
Jaro, stad op 't eiland Panay, Philippijnen, 14,000 inw.
Jaroslau, stad aan de San, Galicie, 24,178
inw.
Jaroslawl, Russ gouvernement, 35,613
K.M2 ., 1,072,478 inw. ; landbouw en industrie. Hoofdst. J. aan de Wolga, 70,610
inw. ; textielindustrie.
stad, Eng. graafschap Durham,
Jarrow,
aan de Tyne, 50,858 inw. ; scheepsbouw.
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Jasmijn, (Jasminum) een bekende plant, Joden als to heilig om uit to spreken. Daarheeft witte of gele welriekende bloemen, vele door is de goede uitspraak verloren gegaan.
Wordt ook wel Jahveh uitgesproken.
Jehu, koning van Israel, 880/58 ; roeide het
geslacht van Ahab uit, stelde den Jehovadienst weder in ; verloor veel land aan Damascus.
Jejsk, stad in Russ. Kaukasisch gebied,
35,446 inw.
Jekaterinaburg, stad, Russ. gouv. Perm,
55,488 inw.; middelpunt van de ijzerwerken
en mijnbouw in het Oeral-gebied.
Jekaterinodar, stad aan de Kuban, Russ.
gouv. Kaukasie, 65,796 inw.
Jekaterinoslaw, gouv. van Z.-Rusl., 63,395
JASMIJN.
KM2 , 2,112,651 inw. Hoofdst. aan denDnjepr,
soorten ; komen veel in Indie voor, ook in 121,216 inw. ; ijzer-industrie. Duitsche ko't wild. lonie.
Jelez, stad, aan de Soffna, Russ. gouv.
Jaspis, een bontgekleurde, harde delfstof,
bestaat uit kiezelzuur, toonaarde en ijzer- Orel, 37,455 inw.
Jelgersma, (G.) Ned. geneeskundige, geb.
oxydhydraat, gebruikt voor allerlei waren ;
1858 ; prof. te Leiden in de psychiatrie.
gevonden in Saksen en Siberie.
Jelisawetgrad, fabriek- en handelsstad,
Jassy, handelsstad in Rumenie, 78,067
inw. (60 % Joden) ; 19/1 1792 Russ.-Turksche Russ. gouv. Cherson, 61,841 inw.
Jelisawetpol, gouv., Russ. Transkaukasie,
vrede.
44,136 KM 2 , 888,954 inw. Hoofdst. J., 33,022
Jasz-Bereny, stad in Hong., 26,791 inw.
Jativa, stad, Spaansche prov. Valencia, inwoners.
Jelium, dorp, gem. Baarderadeel, Friesl.,
14,099 inw.
Jauer, stad, Pruisisch regeeringsdistr. 200 inw.
Jelsum, dorp, gem. Leeuwarderadeel,
Leignitz, 13,024 inw. ; was 1303 hoofdst. van
Friesland.
het Vorstendom J.
Jemappes, dorp, Belg. prov. Henegouwen,
Jaures, (Constant Louis Jean Benjamin)
Fr. admiraal, 1823/89 ; maakte den oorlog 12,996 inw. 6/11 1792, overwinning der Fr.
van 70/71 mede, later gezant in Spanje en over de Oostenrijkers.
Jemen, zie Yemen.
Rusl. ; 89 minister van marine.
Jemeppe, stad, Belg. prov. Luik, 10,435
(2) (Jean Leon), Fr. Sociaal politicus, geb.
3/9 1859, was van of 85 met 3 onderbrekin- inwoners.
Jemtland, prov., N'lijk Zwed., 52,219 KM 2 ,
gen in de Fr. Kamer ; behoorde tot de
Sociaal-Democratische partij, wend geroyeerd ; 111,391 inw. Hoofdst. Ostersund.
Jena, stad aan de Saale, in groot-hertogdom
is een der beste Fr. sprekers.
Java, zie Ned. Oost-Indie.
Saksen-Weimar, 20,686 inw. ; oude schoone
Jazygie, komitaat van Midden Hong., 5374 gebouwen ; beroemd gymnasium ; was 1672/90
hoofdstad van Saksen Jena. 14/10 1806 overK.M2 ., 350,269 inw. Hoofdplaats Szolnoc.
Jean, (Fr.) Jan of Johan.
winning van Napoleon op de Pruisen onder
Hohenlohe.
Jeanne, (Fr.) Johanna.
Jenever, wordt verkregen door beslag van
Jeanne d'Aro, zie Arc (Jeanne d').
Jedburgh, hoofdst., Schotsch graafschap gerstenmout on roggemeel to laten Osten, en
daarna te distilleeren over de bessen (of het
Roxburgh, 4533 inw.
Bout) van den Jeneverboom of Juniperus. VerJeddo, oude naam voor Tokio.
Jeetze, linker-zijrivier van de Elbe, in Sak- schilt alleen van brandewijn door de aanwesen en Hannover.
zigheid van foeselolie in grootere hoeveelJefferson, (Thomas) 3e president der Ver. heid.
Jeneverboom, -bessen, -struik, zie JuniStaten van N.-Am., 1801/9, geb. 1743 ; ontwierp de onafhankeiijkheidsverklaring, 1776 perus.
Jenissei, een der grootste Siberische rivieaangenomen ; gest. 1826.
Jefferson City, hoofdst., staat Missouri, ren, komt uit China, stroomt dwars door Si9664 inw.
belie en mondt in de N'lijke IJszee, 5270
Jegorjefsk, stad, Russ. gouv. Rjasan, KM. lang.
19,241 inw.
Jenisseisk, gouv. in Russ. 0.-Siberie, geneJehova, (Hehr. Th -vh), bij de Israelieten, raal-gouv. Omsk, 2,556,756 KM 2 , 567,807 invoigens Moze3, de hoogste, schoonste naam woners ; steenkoolmijne -n, landhouw, veeteelt.
voor God, wordt echter beschouwd door de Hoofdst. Krasnojarks.
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stad is verdeeld in 4 wijken : O'lijk deel bewoond door Mohammedanen, N.W'lijk door
Christenen, Z.W'lijk door Armeniers en
het overige deel door Joden. Men bedrijft er
zijde-industrie en het vervaardigen van allerlei heiligen beeldjes. J. is een der oudste steden der wereld en werd door koning David
veroverd. Onder diens zoon koning Salomo,
werden vele tempels gebouwd en J. werd
het middelpunt der Joodsche natie ; 586 v.
Chr. werd de stad door Nebucadnezar verwoest en verbrand ; 57 jaar later weer opgeE JENNER.
bouwd en 70 na Chr. door Titus verwoest.
1749/1823 ; uitvinder en invoerder der koe- 130 weder opgebouwd, 1099 door de kruisvaarders veroverd en sedert 1517 met geheel
pok-inenting.
Jephtha de Cileadiet, een der Joodsche Syrie bij Turkije ingelijfd.
Jesaja, een der groote Hebr. profeten uit
richteren ; bracht na de overwinning der Ammonieten zijn dochter ten offer, doordat hij het Oude-Testament, leefde ongev. 759/17 v.
beloofd had als hij overwon, de eerste zijner Chr. Hij trad in Jerusalem op, waarschuwde
huisgenooten, die hij ontmoette, te zullen of- tegen de fouten van het yolk en het verderf.
Was een goed dichter, doch eenige zijner
feren.
Jeremia, stad, Z'lijk schiereiland van Haiti, werken moeten van ouderen datum zijn.
Stierf waarschijnlijk den marteldood.
20,000 inw.
of Jeremias, een der Israelietische
(2)
Jesd, handelsstad in Perz., prov. Irakgroote profeten nit het Oude Testament, leef- Adsjmi, 40,000 inw.
de ongev. 628 v. Chr. ,Zijn werken worden
Jesi, stad, It. prov. Ancona, 23,285 inw.
klaagliederen genoemd, omdat hij alles van
Jeso of Jesse, de N'lijkste der 4 groote Jade zwarte zijde bezag ; werd zelfs daarvoor in pansche eilanden, N'lijk van Nipon, 94,012
de gevangenis geworpen ; gest. ongev. 570 v. IcAl 2 , 649,507 inw. Hoofdst. Sapporo.
Chr. Dit wordt echter ontkend, en zijn wergem., Belg. prov. BraJette St. Pierre,
ken worden verklaard niet van hem te zijn, bant, 10,583 inw.
doch van anderen uit lien tijd.
Jezuieten, (eigenl. Societas Jesu, societeit,
klaagliederen, naar Jeremia gezelschap van Jesus), een kloosterorde, die
Jeremia ten,
genoemd.
1534 in Parijs door Ignatius van Loyola werd
Jerez de la Frontera, stad, Sp. prov. Cadix, gesticht. Hun
werkzaamheden waren als
63,473 inw. ; wijnbouw, circus voor stierenge- volgt : zielenzorg (preeken, biechthooren, misvechten.
sies en geestelijke oefeningen), onderwijs in
Jermak, (German Timofejew) hetman der den ruimsten zin van het wooed, en zending
Don-kozakken, veroverde 1581 geheel Siberie, onder de heidenen. 1540 kreeg men de pauseen schonk het Czaar Iwan, die hem vorst lijke goedkeuring. Aan het hoofd stond een
over het land maakte. Gest. 1584.
generaal met 5 assistenten, waaronder trapsJerobeam I, koning van Israel, 975/54 v. gewijs alle kloosters onderworpen waren.
Chr. (2) II, koning van Israel, 825/784, re- Spoedig breidde deze orde zich uit en 1759
geerde over het rijk van 10 stammen.
telde zij ongeveer 23,000 leden. Doch daar
Jerrold (Douglas William) Eng. humorist zij aan alle hoven kwamen als biechtvaders,
1803/57
;
ook
eenige
werdrama-schrijver,
en
oefenden zij grooten invloed nit. Uit hun midken in 't Ned.
den kwamen de pausen, en eigenlijk zij reJersey, grootste der Eng. kanaaleilanden, geerden, doch geheel verdekt en straffeloos.
116 KAP, 52,796 inw. ; aardappelen en ooft- Totdat de J. eenige aanslagen op vorsten deuitvoer. Hoofdstad Saint Helier.
den ; 1759 werd de orde in Port., 1764 in Fr.
(2) J. City, hoofdst., New-Jersey, N.-Am., opgeheven en 1767 uit Spanje gewezen. 1773
206,433 inw. ; door de Hudson van New- was paus Clemens XIV gedwongen de orde
York gescheiden. Handel en industrie.
op te heffen. Pius VIII stelde de orde 1814
(Hebr. Woning des vredes), weder in ; 1880 werd zij Fr. uitgewezen, 72
Jeruzalem,
stad in Palestina, eens de hoofdstad der Jo- uit Duitschland, en 08 uit Spanje. Sedert
den en later de heilige stad der Christenen. 1892 gen. Martin en 1894 streven v. d. CenIs echter grootendeels in puin gevallen ; telt trumpartij in Duitschl. voor weder toelating.
41,355 inw., waarvan 25,322 Joden, 8053
Jezus, (van Nazareth) de zaligmaker of verChristenen ; de overige zijn Mohammedanen.
Er komen zeer veel bedevaartgangers. Be- losser en later J. Christus, d. i. de gezalfde,
zienswaardigheden zijn o.a. : heilige grafkerk, Volgens de Christelijke dogmatiek de tweede
vele kloosters, oude kerken en tempels. De persoon Gods of de vleesch gewordene God,
(2) stad in gouv. J., aan de Jenissei,
11,739 inw.
Jenner, (Edward) Eng. geneeskundige,

-
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eenigst zoon van God en aan hem gelijk of
dezelfde, en van Maria, die hem baarde en
maagd bleef. Hierdoor was J. zonder erfzonde. Hij was gekomen om den zondigen
mensch met God te verbinden, nam daarom
den menschelijken worm aan, heeft geleden
en gestreden, is gestorven en later ten hemel
gevaren ter verlossing der menschen. Is thans
zittende aan den rechter hand Gods, (zijn
vader) en zal weder nederdalen op de aarde
am to oordeelen de levenden en de dooden.
Het is ten eenenmale onmogelijk om
de godheid van J. te verklaren, daar
de bestaande wetenschap omtrent hem

echter elke gescHedkundige waarde aan de

zen. Te Nazareth bracht hij zijn jeugd door
en werd evenals zijn pleegvader, timmerman.
Hij gaf zich aan allerlei overpeinzingen over,
studeerde de Joodsche geschriften en trad op
zijn 30ste jaar als leeraar op. Trok door het
land en om hem heen vormde zich een kring
van 12 leerlingen. Hij liet zich door Johannes
doopen, maar begon dadelijk te ijveren tegen
de overheersching der priesters en de valsche
verklaringen der boeken. Hij gaf vele schoone
uitspraken, die blijken given van zeer veel
verstand, doch geheel los scheuren van de
toen heerschende begrippen kon hij zich niet.
In Jeruzalem plaatste men hem op een jonge
ezel (toen een eer) en trok met hem door de
straten en huldigde hem als koning. Toen
greep de Rom. regeering in. Hij werd door
verraad gevangen gekomen, gernarteld en 3
jaar na zijn optreding, als oproermaker veroordeeld en op den Calvariaberg (Golgotha)
met twee anderen gekruisigd. De leerlingen
verspreidden zijn leer. Vele werden daarbij
omgebracht. Zij schreven den bijbel (Nieuwe
Testament), en ieder die zijn leer aannam
was een Christen. De Joden erkenden hem
niet als den voorspelden verlosser, en hopen
thans nog op hem en gelooven, dat hij eenmaal zal komen. leder, geloovig of ongeloovig, kan J. en zijn uitspraken als voorbeeld
semen. De critiek der laatste eeuw ontzegt

het land Kanaan aan. (Zie Hebraeers).
Hier stichtten zij een rijk, dat zich later in
tweeen deelde, Israel met 10 stammen, Juda
met 2 stammen. 722 v. Chr. ging Israel staatkundig verloren, en in 597 v. Chr. het rijk
Juda, welks bewoners naar Babylon werden
gevoerd. Na hun terugkeering bouwde zij Jeruzalem weder op en 521/16 v. Chr. den ternpel. Tot 331 onder Perzische koningen, tot
198 onder Egyptische, daarna onder Syrische
koningen tot zij door verdrukking gedwongen, naar het zwaard grepen en de Syriers
overwonnen. Zij leefden een eeuw onafhankelijk onder de Makkabaeors. 63 voor Chr.
werd Jeruzalem door Pompejus ingenomen,
en 37 v Chr. door Herodes. 6 na Chr. werden zij bij Syrie gevoegd door de Rom., 66
opstand tegen de Rom. verdrukking, en 70
onderdrukt door Titus, en verwoesting van
Jeruzalem. Honderdduizenden werden weggevoerd en naar alle windstreken verstrooid.
Van dien tijd of werden de Joden steeds verder gejaagd. Opmerkelijk is het, dat zoo lang
zij arm waren, zij vrijheid genoten en bescherming, doch nauwelijks waren zij opgeklommen en hadden eenig bezit, dan begon
de godsdiensthaat op te komen, en na verloop
van korten tijd werd er een bloedbad aangericht en de Joden verjaagd en bestolen. In de
15e eeuw werden hun stadswijken als vaste

boeken van het Evangelie en toch slechts die
boeken spreken over J.
Jezus Nazarenus, Rex Judaeorum, (Lat.)
afgekort I. N. R. I. = Jezus de Nazarener,
koning der Joden, opschrift boven het kruis
van Jezus.
Jezus Sirach, zie Sirach.

J. H. S., afkorting voor Jesus hominum
Salvator (Lat.) = Jezus de verlosser der
menschen.
Jicht, (Arthristis urica) is een zeer pijnlijke ziekte, doordat urinezouten zich afzetten in de gewrichten en omliggende weeke
een lange aaneenschakeling van, voor een deelen.
menschenverstand, tegenstrijdigheden is.
Jisp, gem., N.-H., bij Purmerend, 727 inw.
Ook de maagdelijkheid van Maria gaf veel
Job, volgens het Oude-Testament iemand,
strijd en onbegrip in den Christelijken gods- die zeer beproefd werd en toch zijn vertroudienst. Wij willen dan ook niet treden in dien wen op God niet verloor. (Jobs geduld).
strijd en mededeelen wat bekend is en ieder
Jobber, (Eng.) daglooner.
Jockey, (Eng.) rijknecht, pikeur, die bij
aannamen kan. Reeds lang hadden de
Joodsche profeten een verlosser voorspeld, ja wedrennen een paard berijdt, hardrijder.
Joden, Judaeers, afgeleid van het Hebr.
zelf datums genoemd, de vervulling was
steeds nog niet gekomen, tot eindelijk 3 wijs- woord Jehuda, de 4e zoon van vader Jacob ;
geeren (sterrenkundigen) een geheel nieuwe naam van de Hebraeers voor den terugkeer nit
of nooit geziene ster ontdekten, en dit als de Babylonische gevangenschap. Hun geschieeen teeken aannamen ; zij trokken met ge- denis is die nit het Oude Testament. De
schenken in de richting der ster en kwamen stamvader is Jacob. Zijn 12 zonen stichtten
in het 749ste jaar van Rome uit het Oosten elk weder een scam. Zij werden in Egypte
naar Bethlehem. Hier hoorden zij van het onderdrukt, waaruit Mozes hen bevrijdde,
kind Jezus, geboren uit een maagd en zon- die hen 40 jaar door de woestijn rondleidde
der vader en hem werd goddelijke eer bewe- en na zijn dood kwamen zij onder Jozua in
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woonplaats aangewezen. Thans zijn de Joden
in alle landen voor de wet gelijk gesteld, doch
nog heden komen in enkele landen Jodenvervolgingen voor. Hun aantal wordt op 9 millioen geschat, waarvan 51 mill. in Rusland.
Jodium, een niet metalliek element, komt
in zeewater en -planten voor, wordt daaruit
gehaald en geeft een grauwzwart metaalglanzig kristal ; lost in water slecht, in alcohol
goed op. Gebruikt bij eniline-fabricatie en
photographie, ook in de geneeskunde.
Jodeform, een Jodium-preparaat, een geel,
sterk riekend poeder, antiseptisch middel.
Johan of Johann, verkorting van Johannes,
zie ook Jan.
Johanna, volgens de sage zou eene Johanna
of „vrouw Jutte", tussehen pans Leo IV en
Benedictus III (855/58) als pans hebben geregeerd ; haar bevalling tijdens een processie,
zou alles uitgebracht hebben. Deze sage komt
nit ongev. de 11e eeuw. Uit brieven en oorkonden blijkt echter, dat Benedictus III, Leo
IV dadelijk heeft opgevolgd.
Johannes, naam van 22 of 23 pausen. (1)
I, de heilige, 523/26, gedenkdag 27/5. (2) II,
532/35. (3) III, 560/73. (4) IV, 640/42. (5)
V, 685/86. (6) VI, 701/05. (7) VII, 705/07.
(8) VIII, 877/82. (9) IX, 898/90. (10) X, 914/29.
(11) XI, 931/36. (12) XII, 955/64. (13) XIII,
965/72. (14) XIV, 983/84, stierf in de gevangenis. (15) XV, 985/96. (16) XVI, 997/98. (17)
XVII, 1003. (18) XVII, 1003/09. (19) XIX,
1024/33. (20) XX, 1276/77. Noemde zich om
de pausin Johanna J. XXI. (21) XXII, 1316/
34, resideerde te Avignon. (22) XXIII, 1410/15.
Verder Koningen, zie ook Jan (1). Keizers
van Byzantie. I, 969/76 ; II. 1118/43 ; III,
1222/55 ; IV, 1258/61 ; V, 1341/94, schatplichtig aan de Sultan van Turkije. VI, 1341/54 ;
VII, 1398/1402 ; VIII, 1425/48. Ook 6 koningen van Portugal, I. 1385/1433 ; II, 1481/95 ;
III, 1521/87 ; IV, 1640/56, stichter der linie
Braganca ; V, 1706/50 ; VI, geb. 1767, werd
1792 regent, 1816 koning, gest. 1826.
Johannes de Deo, stichter der orde der
„Broeders van Barmhartigheid", 1495/1550 ;
1572 werd de orde door paus Pius V bekrachtigd. Zij stelt zich ten doe) de verzorging
van behoeftigen en zieken.
Johannes de Dooper, volgens het Evangelische verhaal de voorlooper van Jezus, zoon
van den priester Zacharias. Hij verkondigde 29
na Christus do komst van het rijk Gods. Hij
stelde de zinnebeeldige reiniging (de doop)
in, waaraan ook Jezus zich als zoon van het
yolk onderwierp. Hij werd onthoofd. Zijn gedenkdag (St. Jan) valt op 24 Juni.

Jos

lende tijden gemeld. Gedenkdag 27 December
Johannesburg, stad, Eng. Transvaal-kolonie, 48,331 inw. ; 36,080 blanken. 1900 door
de Eng. bezet ; goudmijnen.
Johanniters, de leden der geestelijke orde,
welke Johannes den Dooper als schutspatroon
had aangenomen. Heeft 3 klassen, ridders,
priesters en broeders. Hoofddoel was ziekenverpleging, terwijI de ridders de peigrims begeleidden. Hun rijkdom was de oorzaak van hun
verval. Zij kregen 1530 het eiland Malta, en
worden daarom ook wel Maltezer genoemd.
Bij de reformatie verloren zij hun bezittingen.
John, (Eugenie) Duitsch romanschrijfster,
1824/87 ; pseud. E. Marlitt.
John Bull, spottende benaming voor Eng.
Johnson,

(Andrew) 17e president der Ver.

Staten van N.-Amerika (1865/69) ; geb. 1808 ;
gest. 1875.
Johnstown,
stad, staat Pennsylvania,
35,936 inw., N.-Amerika ; uitgebreide indust.
Jokkaichi, stad aan de Z.-kust, Japansch
eiland Nipon, 25,220 inw.
Jokohama, (Yokohama) Jap. havenstad,
eiland Nipon, 193,762 inw. ; handel.
Jo!, een licht roei- of zeilvaartuig.
Joliet, stad, staat Illinois, N.-Amerika,
29,353 inw.
Jonas, volgens het bijbelsche verhaal een
Ilebreeuwsch profeet, werd over boord geworpen, doch door een walvisch opgeslokt en na
3 dagen en nachten weder ongedeerd op
strand geworpen.
Jonathan, zoon van koning Saul, vriend
van David. Broeder J. schertsende naam voor.

N.-Amerika.
Jonckbloet, (Willem Jozef Andries) Ned.
literatuur-historicus, 1817/85 ; prof. te Leiden. Schreef o. a. „Geschiedenis der Ned.

letterkunde" (ook Duitsch). Was eenige
jaren lid van de Tweede Kamer.
Jong,
(Melchert de) lid van de Eerste
Kamer, geb. 1840.
(2) (Mr. A. de) geb. 1869 ; was leeraar in
het godsdienstonderwijs. Sedert 1903 directeur-hoofdred. van „De Rotterdammer" en
sedert 1909 lid van de Tweede Kamer.
Jongleur, kunstenmaker, goochelaar.
Jonker, Jonkheer, Ned. titel van de laagste klasse van adel.
Jiinkoping,
Zweedsch leen, 11,520 KM 2 ,
203,036 inw. Hoofdst. J., 23,519 inw. ; haven,
lucifersfabriek.
Joplin, stad, staat Missouri, N.-Amerika,
26,023 inw.
de hoofdrivier van Palestina,
Jordaan.
mondt in de Doode zee, ten deele bevaarJohannes de Evangelist, een der 12 discipe- baar, 350 KM. lang.
len van Jezus en volgens de kerk de samenJorwerd, dorp, gem. Baarderadeel, Fries).,
steller van het vierde Evangelie ; was een 600 inw.
visscher en broeder van Petrus en Jacobus.
Joseph, zie Jozef.
Zijn overlijden wordt op 3 plaatsen in verschilJosephine, (Maria Rose) keizerin van Fr.,
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eerste gemalin van Napoleon I, 1763/1814 ;
1809 van hem gescheiden ;, had 2 kinderen uit
haar eerste huwelijk.
Josephus, (Flavius) Joodsch geschiedschrijver, geb. 37 n. Chr. ; verried bij den opstand
de Joden bij de Rom. Schreef een geschiedenis.
stad, Turksch vilajet Angora,
Josgad,
15,000 inw.
Josia, koning van Juda, 639/608 v. Chr.
Josselin de Jong, (Pieter de) Ned. schilder,
1861/1906.
Jo-tsjou, stad, Chineesche prov. Hoe-nan,
20,000 inw:
Joubert, (Pieter Jacobus) Boeren-generaal,
1831/1900, versloeg de Eng. aan den Majubaheuvel ; dreef later om Ladysmith een twijfelachtig spel, waardoor die stad ontzet werd.
dorp, gem. Haskerland, Friesl.,
Joure,
4000 inw.
Journaal, tijdschrift, dagboek, courant.
Journalist, (Fr.) dagbladschrijver.
Jozef, zoon van Jacob en Rachel, werd
volgens het bijbelsche verhaal door zijn broeders verkocht, kwam in dienst bij Potifar,
een hoveling van den koning van Egypte.
Bood weerstand aan de verleiding van de
vrouw van Potifar en kwam daardoor in de
gevangjenis. Door zijn kunst om droomen uit
te leggen werd hij weer vrij en voorkwam
tevens een zevenjarigen hongersnood, terwijl
hij zijn varier en broeders vergaf en hen Gosen
tot woonplaats bezorgde.
(2) de man van Maria, pleegyader van
Jezus ; was timmerman te Nazareth.
(3) I, Roomsch-Duitsch keizer, 1705/11 ;
geb. 1678.
(4) II, Roomscli-Duitsch keizer, 1765/90 ;
geb. 1741 ; verkreeg 1780 de alleenheerschappij over O'rijk, en zegde 81 de Holl. republiek het Barriere-contract op, en deed de bezettingen ontruimen. Tevens hief hij honderden kloosters en ook de lijfeigenschap op, gaf
den Protestanten en Gri. Kath. vrijheid van,
godsdienst, doch moest door opstanden gedwongen, vele reformatien terug nemen ; begon 88 oorlog met Turkije.
(5) I, koning van Port., 1740/77, geb. 1715 ;
een aanslag op zijn leven gepleegd 1758, veroorzaakte de uitwijzing der Jezuieten.
Jozua, zoon van Nun, opvolger van Mozes,
ongev. 16e en 15e eeuw voor Chr. ; bracht de
Joden in Kana an.
Juan, (Sp.) Johannes of Jan. Zie ook Don
Juan.
Jubeljaar, bij de Oude Israelieten om de 50
jaar vrijlating der slaves van Joodsche afkomst en teruggeving van de landerijen aan
de oude bezitters en schenking der schulden.
Bij de Roomsch-Kath. kerk, voorheen om de
100, thans oln de 25 j., plechtige, geheele
aflaat.

Jubileum of Jubile, jubeljaar, feest ter her-

denking.
Jucar, rivier in Spanje, mondt in de Midd.
zee ; 505 KM. lang.
Juchtleer, eon Russ. roode of zwarte leersoort.
Juda, een der grootste stammen van het
Israelietische yolk ; door koning David kwam
Jeruzalem on omgeving in 't bezit der stain.
Zie verder Joden.
Judas, een der discipelen van Jezus, maakte misbruik van het in hem gestelde vertrouwen en verried later Jezus aan. de Rom.
voor 30 zilverlingen, doch pleegde spoedig
daarop zelfmoord.
Judea, oude naam voor de streek waarin
de Joden na cie Babylonische ballingschap
woonden ; thans naam voor de streek om Jeruzalem.
Judith, heldin van een der apocryphe boeken ; vermoordde de Syrische veldheer Holofernes van Nebucadnezar.
het vooruit springende been,
Jukbeen,
boven de wand.
Jukon, rivier in Alaska, N.-Amerika, 3570
KM. lang.
J uliaansche kalender, zie kalender.
(Gravin) van Nassau, geboren
Juliana,
gravin van Stolberg, 1506/15-80, 2e gemalin
van graaf Willem van Nassau (sedert 1531),
moeder van Prins Willem van Oranje en graaf
Jan van Nassau.
(2) J. Louise Emma Marie Wilhelmina,
prinses van Oranje-Nassau, hertogin van
Mecklenburg ; geb. 30 April 1909.
Julianus, (Flavius Claudius) bijgenaamd de
Apostaat (de afvallige) keizer van het Rom.
rijk, 361/63 na Chr. ; geb. 331, trachtte het
heidendom to herstellen.
Juli-revolutie, to Parijs, 27-29/7 1830 ; onttrooning van Karel X, waardoor Lodewijk
Philip op den troon kwam tot 1848.
Julius, naam van 3 pausen. I, heilige, 336/
52. II, 1503/13, geb. 1443, voerde met Turksche legerhulp oorlog tegen Frankrijk, was
een kleinzoon van Pans Sixtus IV, die hem
tot kardinaal verhief ; was moor krijgsman
dan pans. III, 1550/55, veroorzaakte veel ergernis.
Julius Caesar, zie Caesar.
Jumet, gem., Belg. prov. Henegouwen,
25,968 inw.
Jumilla, stad, Sp. prov. Murcia, 15,686 inw.
Junctie, (Lat.) verbinding.
Jungfrau, berg in de Berner Alpen, 4167 M.
hoog. Naar den top een electrische spoor.
(Franz Wilhelm) Duitscli
Junghuhn,
natuurkundige, 1809/68 ; diende in 't Fr.
leger als geneeskundige, daarna in het Ned.Indische leger, waarbij hem de gelegenheid
word geschonken zich op de natuurkunde en
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Jux

botanie te kunnen toeleggen. Hij schreef hoogste top : Crete de la Neige, 1723 M. hoog.
(3) Fr. dep., aan het J.-gebergte, 4994
een monumentaal werk over Java.
K.M2 ., 257,725 inw. Hoofdstad Lons-leJunior, (Lat.) afgekort Jr. : de jongere.
Juniperus, een plantenfam., waarvan J. Saunier.
in de geologie, de op de
Juraformatie,
Trias volgende formatie, draagt een organisch
karakter ; verdeeld in 3 vakken, Witte-,
Bruine-, (of Middelste) en Zwarte Jura. In
Duitschl., Zwitserl. en Eng. ontwikkelt zich
kalk, zandsteen enz., met buideldieren, vogels, ammonieten, hagedissen, haaien, poliepen, reusachtige riet- en grassoorten, enz.
Jurisdictie, (Lat.) rechtspraak, rechtspleging.
J urisprudentia, (Lat.) rechtsgeleerdheid.
Jurist, (Lat.) rechtsgeleerde.
Jurjef of Jurjew-Polsky, stad. Russ. golly.
Wladimir, 42,421 inw.
Jurua, rechter-zijrivier van de Amazonenrivier, 1500 KM lang.
JUNIPERUS.
Jury, (Eng.) college van gezworenen,
communis de Jeneverbessen levert, welke
richt.
gebruikt worden bij de Jeneverbereiding.
Jus, (Lat.) recht, enkelvoud van Jura.
Junius, een Rom. geslacht ; wij noemen
Jus promovendi, (Lat.) het recht academi(1) Decimus J. Brutus, vriend en gunsteling
en later handlanger der moordenaars van Ju- sche graden te verleenen.
JUS primae noctis, (tat.) het recht op den
lius Caesar, ongev. 84 voor Chr. ; werd echeer sten nacht.
ter later zelf orngebracht.
Juste-milieu, (Fr.) het juiste midden, het
Marcus J. Brutus, broeder van den
(2)
voorgaande ; geb. ongev. 85 v. Chr. ; • nam gulden midden, de gulden middenweg.
5,
56
Justinianus I, Byzantijnsch keizer, 527/
deel aan de samenzwering tegen Caesar,
geb. 482('83 ?), breidde zijn rijk uit, liet
pleegde zelfmoord.
Jun-nam, Z.-W. prov. van China, 396,700 groote kerken bouwen en de bestaande wetKM2 , 111 mill. inw. I-Ioofdst. Jun-nan-foe, ten verzamelen. II, Byzantijnsch keizer, 685/
711, geb. 670, was van 695 tot 700- afgezet,
200,000 inw.
werd vermoord.
Juno, Gri. Hera, zie ald.
Justintss I, Byzantijnsch keizer, 518/27. II,
Jupiter, (Gri. Zeus) bij de Oude It. de
allerhoogste God, zoon van Saturnus. Zie Byzantijnsch keizer, 565/78, verloor OpperItalie aan de Longobarden.
Zeus.
(2) de Martelaar, heilige, geb. ongev. 200.
werd 233 bekeerd en stierf 264 den marteldood ; gedenkdag 13/4.
Justitia, bij de Rom. godin der gerechtigheid, voorgesteld als een geblinddoekte
maagd, met balans, zwaard en scepter.
J ustitie, (Fr.) gerechtigheid, rechtswezen,
rechtspleging.
Jute, de spinbare ba.stvezels van de Corcliorus-soorten, komen meest in tropische
JUPITER.
landen voor worden als vlas behandeld en
(2) de grootste planeet van ons Zonnestel- zijn ook lange stengels. Dienen als weefstof
sel ; staat gemiddeld 773.48 mill. KM. van (meest ruwe stoffen).
het middelpunt der zon, wisselt van 583 tot
Jutland, het vasteland-gedeelte van Dene959 mill. KM. afstand van de aarde. Heeft een marken, een schiereiland, 25,242 K.M. 2 ,
doorsnede van 145,172 KM., is aan de polen tot 1,063,792 inw. ; meest vlakland. Landbouw,
afgeplat, wentelt in 9 wren, 55 min. om veeteelt en handel.
116
Jutphaas of Jutfaas, gem. in Utrecht, bij
zijn as en in 4332,59 dagen om de zon ; heeft
5 manen ; is voor ons als een ster van de Utrecht, 3064 inw.
Juweelen, zie edelgesteenten.
eerste grootte.
Juwelier, handelaar in edelgesteenten.
Jura, de rechtswetenschappen, enkelv. Jus.
Juxtaposlti3, aangroei van buiten, inplaats
(2) een kalkgebergte tusschen Zwitserl. en
Fr., licht ook op de grenzen van Duitsch., van vanbinnen naar buiten.

K.
Woorden die niet onder K

K, de elfde letter van het alphabet.

voorkomen, zoeke men onder C.

dan, Fr. bezit, 54.500 K.M. 2 , 300.000 inw.
Kaaba, een Ivlohammedaansch bedehuis, Hoofdst. Rioro.
het heiligdom, een vierkant gebouw in de
Kaas en Broodvolk, naam voor de boeren,
Moskee te Mekka ; wordt 3 keer per jaar ge- die in 1491/92 in opstand waren gekomen, in
opend : 1 keer voor mannen, 1 keer voor de N.'lijke deelen van Holl. Zij hadden een
kaas en een brood in hun vaandel gemerkt en
vrouwen en 1 keer om schoon te maken.
Kaag, dorp, gem. Alkemade, Z.-Holl., 200 trokken alle rijke huizen plunderend rond,
terwijl zij in Haarlem werden binnengelaten
inw.
Kaak, was voorheen een schandpaal, waar- en daar op het stadhuis het rekenboek der
aan iemand voor een misdrijf tot bespotting achterstallige schulden verbrandden.
werd gesteld. B.v. vrouwen voor het kwaad•
Kaasstof, caseine, een phosphorushoudende eiwitstof in melk, slaat door de bewerspreken, mannen voor het bedelen.
Kaap, een landtong in zee, voorgebergte. king als vlokken daarin neer, welke de kaas
Kaap Breton, Amerik. eiland, Britsch- vormt.
Kaatsheuvel, eon dorp in gem. Loon-opCanada, 10,397 K.M. 2 , 35.000 inw.
Kaap de Coede Hoop, Z.-W.'lijke landtong Zand, N.-Brab., 1300 inw.
Kaballa, (Hebr. overlevering) staat naast
van Afrika, heette ook Stormkaap. Zie Kaapde geschreven Joodsche wet. (2) een myskolonie.
Kaapkolonie, een Eng. bezitting op het Z. tieke Joodsche geheimleer en literatuur uit
deel van Afrika, omvat buiten de eigenlijke de 13e eeuw. (3) bij de Israelieten het bewijs
kolonie van Kaap de Goede Hoop, Oranje- van bevoegdheid tot het vervullen van een
Vrijstaat, Transvaal, 0. en W. Griqualand, ritueele bezigheid.
babel, stevig touw, dik touwwerk ; naam
Basutoland en Centraal-Afrika. Aan de Kaap
717,388 K.M 2 ., 2,409,804 inw., waarvan
600.000 blanken. Het land wordt terrasvormig hooger, met eenige bergketens, is niet
sterk bewaterd, doch heeft een gezond klimaat. Hoofdbedrijven zijn akkerbouw en veeteelt, doch ook diamant- en goudvelden. Er
zijn 4000 K.M. spoorweglijnen en 12,160
K.M. telegraaflijnen. De kolonie awl de
ELECTR1SCI1E BABEL,
Kaap de Goede Hoop was 1652/1795 Nei.
bezit. Zie Zuid-Afrikaansche Unie.
voor de geisoleerde electrische leiding3n
Kaapstad, (Capetown) hoofdst. der Kaap- onder den grond en in het water.
kolonie, 51,251 inw., zetel der regeering ;
Kabeijauw, of K.'achtige visschen of Schelhandel.
Kaapstqnder, staand windas op schepen om
bet anker te winders. Zie Gangspil.
Kaap-Verdische eilanden, Port. archipel in
den Stillen Oceaan ; twee groepen : N.'lijke
met 5, Z.'lijke met 6 eilanden, samen 3851
KABELJAU W.
K.M. 2 , 147,124 inw. ; koffie en zout. Grootste
eiland Santiago.
vischachtige visschen (Gadoidei), fam. der
Kaarta, vruchtbare landstreek in W.-Soe- weekvinnigen, heeft witte smakelijke visch.
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Tot hen behooren : Kabeljauw (Gadus morrhua), wordt 1 M. lang, gedroogd ale stokvisch, gezouten als zoutevisch, gedroogd en
gezouten als klipvisch gegeten. Verder Schelvisch, Wijting, Leng, Kwabaal (zoetwatervisch) enz.
Kabinda, een Port. kolonie op de W.-kust
van Afrika. Hoofdst. K., aan de monding der
Loekola, 10.000 inw.
Kabinet, nevenvertrekje, ministerie.
Kaboel, hoofdst. van Afghanistan, 60.000
inw.
Kaboelrivier, rivier in Afghanistan, VoorIndie, 500 K.M. lang.
Kabureland, landschap in Togoland, 150.000
inw.
Kabylen, een Berbisch yolk in Algerie,
hoofdstam der Marokkaansche bevolking.
Kadaster, een staatsinrichting ter registreering van onroerende goederen en berekening der grondbelasting.
Kader, dat deel der troepen, dat steeds onder de wapenen blijft.
Kadiak-eilanden, eilandengroep aan de Z.kust van Alaska, 8975 K.M. 2 , 1770 inw.
(Eskimo's) .
Kadjangan, eilandengroep bij Banka.
Kaenozoische periode, in de geologie de
periode van het optreden der zoogdieren, verdeeld over Quartaire en Tertiaire formatie.
Kaffa,
vazalstaat in Z.-W.-Abessinie.
Hoofdst. Bonga.
Kaffers, naam voor twee verschillende
negerstammen in Midd.-Azie en Z.-Afrika, le
de eigenlijke kaffers en 2e. de Zoeloe-kaffers.
Hun huidskleur is tot blauw-zwart, zij hebben wollig haar en zijn krachtig gebouwd,
hun taal is welklinkend.
Kafiristan, bergland in Afghanistan, 51,687
K.M. 2 , 2 mill. inw. ; heeft verschillende
staatjes.
Kaftan, een overkleed der O.-tersche volken.
Kagoshima, havenstad, Jap. eiland Kioesioe, 53,481 inw.
Kaid, opperhoofd van een N.-Afrikaanschen
volksstam.
Kaidipang, rijkje op de N.-kust van Celebes, N.-Indic.
Kai-fong, hoofdst., Chin. prov. Honan,
150.000 inw.
Kan, volgens den bijbel eerstgeboren zoon
van Adam en Eva, doodde zijn broeder Abel.
Kairo, hoofdst. van Egypte, rechts van
den Nijl, 576,400 inw., waarvan 22.000 buitenlanders ; vele kerken, residentie van den
Khedive (onderkoning).
Kalrvian of Karoe-an, heilige stad in Tunesie, 30.000 inw. ; fabrieken van koper- en
lederwaren.
Kaisarijeh,
stad in Klein-Azie, Turksch
vilajet Angora, 72.000 inw.

Kai

Kaiser,
Friedrich) Ned. sterrenkundige,
1808/72. Prof.
Pro to Leiden.
Kaiserslautern,
stad aan de Lauter,
Beiersch regeeringsdistr. Rheinpfalz, 48,310
inw.
Kajak,
lange, smalle boot der Groenlanders.
Kajapoetboom, zie Melaleuca.
Kajapoet-olie, een kostbare etherische olie
uit de bladeren der Kajapoetboom.
Kajuit, de verblijfplaats voor passagiers of
kapitein op een schip of boot, vertrekje.
Kakatoe, (Plictolephus) geslacht van Pape-
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gaaien ; zijn zeer leerzaam, komen op Australie, Molukken en Philippijnen voor.
Kaken, het onderste deel van het gezicht,
onder- en bovenkaak ; dragen het gebit.
(2) het wegnemen der strot en ingewanden
bij haringen, voor het inzouten.
Kakkerlakken, (Blattariae) familie van de
rechtvleugelige insecten ; geven waar zij zijn

KAKKERLAK.

een onaangenamen geur, zijn schadelijk voor
groenten en vleeschwaren.
Kalamata, hoofdstad van de Gri. nomos
Messenie, 20.309 inw. ; tuinbouw.
Kalamazoo, stad, staat Michigan, N.-Am.,
24,404 inw.
Kalangs, volksstam op Java.
Kalarasj, havenstad, links aan den Donau,
Rum. distr. Jalomita, 11.024 inw.
Kalchedon, (Chalcedon) stad aan den Bosporus, in het oude Bithynie, 30.000 inw.
Kalebas, een houterige vruchtenschil van
de Lagenaria vulgaris, komt voor in de tropische landen, gebruikt als waterkruik.
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Kalender, van het Lat. Calendae, is een
opgaaf der tijdindeeling, tijdrekening. Julius
Caesar was de eerste, die een einde maakte
aan de toen heerschende verwarring in de
tijdrekening, 46 v. Chr. Zijn K. heet Juliaansche, deze bestond uit 365 dagen en om de 4
jaar een schrikkeljaar met 366 dagen. Deze
rekening gaf echter in 128 jaar 1 dag extra.
Pans Gregorius (daarom Gregoriaansche K.)
hief dit op in 1582, door in 400 jaar 3 schrikkeljaren te laten uitvallen, en wel als het
jaartal eindigt met 2 nullen en niet deelbaar
is door 400. Deze indeeling werd slechts langzamerhand aangenomen, temeer daar men
dan ook de voorgaande 10 dagen verschil
moest verspringen. 1582 ging men van 4 Oct.
op 15 Oct. 1811 was deze rekening algemeen,
uitgezonderd in Rusl. en andere Oostersche
landen, waar men thans 12 dagen achter is.
De Joodsche kalender telt van of 3761 voor
Chr., een jaar heeft 354 dagen en 12 maanden en 7 van elke 19 jaren een dag meer. De
Mohammedaansche kalender heeft 354 dagen
en 11 van elke 30 jaren 355 dagen.
Kalenderjaar, het jaar van 1 Jan. tot en
met 31 Dec., in tegenstelling met een dienstof boekjaar.
Kalf, jong van een groot zoogdier tot het
een jaar is.
Kalfateren of Kalefateren, breeuwen, een
schip of sluis waterdicht makers .
Kalif, (Gerrit) Ned. literator, geb. 1856.
Prof. te Leiden.
(2)
(Martin) Ned. literator, geb. 1848 ;
hoofdredacteur van het „Algem. Handelsblad".
(3)
(Jan) Ned. journalist, geb. 1865 ;
hoofdredacteur van het „Algem. Handelsblad".
Kalgan, handelsstad, Chin. prov. Pe-tsji-li,
70.000 inw.
Kalgoejew, eiland in de N.'lijke IJszee,
Russ. gouv. Archangelsk, 3496 K.M. 2 , 160
inw. (Samojeden).
Kali, (Maleisch) rivier. (2) Zie Kalium.
Kalif, d. i. plaatsvervanger (van den profeet), naam voor de opvolgers van Mohammed. Zij waren wereldlijk en geestelijk hoofd
der geloovigen ; 634 werd het ambt erfelijk,
tot 1517 kwamen K. in Egypte voor.
Kalioeb, stad, Beneden-Egypte, 14,700 inw.
Kalisj, gouv. in Russ.-Polen, 11,374 K.M. 2 ,
846,719 inw. Hoofdst. K. aan de Prosna,
21,680 inw.
Kalium, zilverwit, glanzend alkalimetaal,
komt in de natuur niet in vrijen toestand
voor, meest met zuurstof (kalium-oxyde), kiezelzuur of chloor verbonden, dock zeer verspreid ; wordt in 't groot gewonnen en gebruikt voor allerlei kalipreparaten, o. a. kalihydraat (kaliloog), koolzure kali (potasch),
salpeterzure kali, zwavelzure kali, blauwzure
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kali (cyaankali). Atoomgewicht 39.04, soortelijk gewicht 0.865.
Kalk,
(Calciumoxyd) een verbinding van
zuurstof en calcium, de belangrijkste der
alkalische aarden ; komt in verbinding met
andere stoffen overvloedig voor en wordt door
branden van andere stoffen gescheiden. Giet
men op gebrande kalk 1/3 van het gewicht
water, dan absorbeert de kalk dit onder sissen en ontwikkelt een warmte van 200 0 C.,
daarna heeft het een 3 maal grooter volume,
is een witte poeder en heet dan gebluschte
kalk. Wordt gebruikt om mede te metselen;
bij looierijen en gasfabricatie.
Kalkoenen, (Meleagrinae) groep van hoen-
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derachtige vogels, inheemsch in Midden-Am.;
in Europa seer ontaard.
Kalksalpeter, uitslag van vochtige muren.
Kalkspaat, calciet, koolzure kalk.
Kalmar, Zweedsch leen, 11.493 K.M. 2 ,
227,625 inw.; hoofd- en havenstad K., 12.889
inw.
Kalmoes, wortel van Acorus ; is een in geheel Eur. voorkomende waterplant. De bladen en wortelstok zijn aromatisch en worden
in de geneeskunde gebruikt.
Kalmukken, de grootste stam der Mongoolsche volken, vormde 1671 een eigen rijk,
spoedig bij China ingelijfd. Meest Boeddhisten.
Kalomel, verbinding van kwik en chloor.
Kaluga, Europeesch-Russ. gouv., 30.929
K.M. 2 , 1,185,726 inw. Hoofdst. K. aan de
Oka, 49,728 inw.
Kalunda, Bantoe-volk in Z.W.-Afrika.
Kalvarienberg, Golgotha, berg bij Jerusalem ; hier werd Jezus gekruisigd ; bedevaartsoord.
Kama, zijrivier van den Wolga, 1886 K.M.
lang, 1500 K.M. bevaarbaar.
K,ambangai,
aan cle Z.-kust van
Java.
Kambodsja, deel van Fr.-Indo-China, aan
de rivier met dien naam, 96,900 K.M. 2 ,
1,102,000 inw.
Kameel, (Tylopoda) familie der herkauwers, draagt geen hoornen of gewei, is eenhoevig ; 1-bultige K. heet dromedaris. Leeft
in Azie, Z.-Rusl. en N.-Afrika ; is ook in Z.-

Kan

429

Kam

Amerika en Aus. geacclimatiseerd; eet alleen
planten ; is zeer tevreden en verdraagzaam,
tevens volhardend. Draagt lasten van 150 a
250 K.G. een geheelen dag zonder te rusten.
Vleesch cetbaar, huid voor leerbereiding,
haren voor weefstoffen, mest is brandstof.
Wijfje werpt een Jong tegelijk, draagt 11 a 13
maanden. Er zijn ongev. 20 rassen. Met recht
„schip der woestijn" genoemd.
Kameleons, (Chamaeleonidae) groep der
Hagedissen, meest in Afrika ; traag en onge-

insectenwerend. Lie Camphora officinalis.
Kamferspiritus, spiritus waarin kamfer opgelost ; wrijfmiddel der huid tegen beschadiging.
Kamgaren, garen, gesponnen uit lange wol,
gebruikt voor allerlei weefsel.
Kamhagedis, een Z.-Amerik. hagedissoort.
Kamillen, (Matricaria) een algemeen bekende, veel in 't wild, dock ook geteeld voor-

RAMILLEN.
KAMELEON.

vaarlijk ; kunnen spoedig van kleur veranderen, door hun gekleurde cellen onder de huid.
Kameleontisch, gelijk een kameleon, spoedig van kleur veranderend, met alle winden
meedraaiend.
Kamelot, een stof nit wol of geitenhaar
geweven.
hoofdstad, Russ. gouKamenez Podelsk,
vernement Podolie, 34,483 inw.
Kamerijk, Fr. Cambray, stad, Fr. dep.
Nord, 17,608 inw.
Kamerik, gem. in Utrecht, bij Woerden,
1900 inw.
Kamermusicus of zanger, eeretitel voor een
zanger of toonkunstenaar, door een vorstelijk persoon verleend.
Kamermuziek, muziek, uit to voeren door
een klein aantal personen en voor een klein
gezelschap.
Kameroen, sedert 21/8 1884 Duitsche kolonie in Equatoriaal N.-W.-Afrika, 493,600
K.M. 2 , 4 mill. inw. Hoofdst. Buea. Uitvoer
van kokosnoten, ivoor, cacao, enz.
Kameroengebergte, hoogste gebergte van
de W.kust van Afrika, tot 4194 M. hoog.
Kamers van Arbeid, sedert 1898 een wettelijke instelling, die ten doel heeft patroons
en arbeiders bij geschillen weer tot elkander
te brengen en de grieven op te lossen.
Kamer van Koophandel en Fabrieken, een
wettelijke instelling tot het verstrekken van
inlichtingen aan de regeering en aan nersonen
in deze vakken betrokken en het doen van
voorstellen.
Kamerzanger, zie kamermusicus.
Kamfer, een vluchtige etherische stof uit
het hout en bladen van de Cinnamomum
Camphora (karnferboom), nit de tropische
gewesten ; voor vele doeleinden gebruikt ;
-

komende plant, draagt witte bloemen met
gele hartjes. Gebruikt in de geneeskunde.
Kampanje, bovenste achterdeel van een
schip.
Kampar, rivier op Sumatra.
Kampen, gem. in Overijsel, aan den IJsel,
19,746 inw. ; sigarenfabrieken, instructiebataljon.
Kampereiland, IJseldelta aan de Zuiderzee,
behoort bij Kampen ; grasbouw.
Kamperfoelie, (Lonicera) een heester, ook
in ons land voorkomend, meest op zandgronden ; veel gebruikt bij het prieel aanleggen.
Kampernoelje, (Agaricus canipestris) een,
ook in ons land voorkomenden eetbaren paddestoel, groeit in tuinen en weiden ; wordt
ook gekweekt.
Kamperveen, gem. in Overijsel, bij Kampen, 613 inw.
Kampioen, kampvechter, strijder, voorman ; ir) de sporten, de eerste van alien, hij,
die niet werd overwonnen.
Kampong, (Maleisch) gehucht, buurt, dorp,
erf.
Kamrad, een rad of wiel, voorzien van tanden, die in een ander rad met tanden sluiten
of in eon ketting, en doze daardoor voortbeweegt of voortbewogen wordt.
Kamtsjatka, een vulkanisch, met hooge
bergen bezet schiereiland in N.-0.-Azie,
1,206,200 K.M. 2 , 10,000 inw. Russ.-Siberie.
Kamysjin, stad, aan den Wolga, Russ.
gouv. Saratow, 15,934 inw.
Kan, (Cornelis Marius) Ned. aardrijkskundige, geb. 1837. Prof. to Amsterdam.
(2) andere naam voor liter.
Kanaal, naam voor een gegraven waterweg.
(2) (Het) een zeeengte tusschen Fr. en
Eng., verbindt den Atl. Oceaan met de N'zee,
560 K.M. lang ; grootste breedte 240 K.M. ;
de meest bevaren zeestraat der aarde.
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Kanaln, Zoon van Hanas, stamvader der
Kanainieten, die voor de Hebraeers het
W'lijk van de Jordaan gelegen deel van Palestina bewoonden.
Kanawaga, voor- en havenstad van Jokohama.
Kananor, stad met haven, Eng. Madras,
27,811 inw.
Kanara, 2 kustlandstreken in Z.-VoorIndie. N.-Kanara, 10,129 K.M. 2, 446,351 inw.
Z.-Kanara, 10,106 K.M2 ., 1,056,081 inw.
Kanarie, (Fringilla canaria) een vinksoort
van de Canarische eilanden, voor zijn zang
geteeld en overal verspreid.
Kanasawa, stad op Jap. eiland Nipon,
83,662 inw.
Kanaster, rieten mand of zak, veel in 0.Indie gebruikt voor verpakking.
(2) een beste tabaksoort (Knastes).
Kanawha, linker-zijrivier van de Ohio, N.Am., 650 K.M. lang.
Kandahar, stad in Afghanistan, 30,000 inw.
Kandla, zie Kreta.
(2) havenstad op 't eiland Kreta, aan de
N'kust, 22,331 inw.
Kanea, hoofdstad van het eiland Kreta,
20,972 inw.
Kaneel,
de gedroogde schors van den
kaneelboom (Cinnamomum), groeit veel op
Ceylon en Java.
Kanem, landstreek in Midden-Soedan, Fr.
gebied, 56,660 K.M2 ., 100,000 inw. Hoofdst.
Mao.
Kangean-archipel, eilandengroep ten 0. van
Madoera, 15,000 inw.
Kangeroe, (Macropoda) of springbok, een
zoogdier van de familie der plantenetende
buideldieren, waarvan ongev. 50 soorten,
meest in Austr., heeft korte voorpooten en

Kan
Kangra,

700,000 inw.

stad, Eng.-Indie, prov. Punjab,

Kaninefaten, een tot de Katten behoorende
Oud-Germaansche volksstam • aan de mondingen van den Rijn woonachtig.
Kanissa, marktstad, Hong. komitaat Zala,
23,978 inw.
(2) marktstad aan de Theiss, Hong. komitaat Bacs-Bodrog, 16,532 inw. ; graan-uitvoer.
Kanker, (carcinoma) naam voor een kwaadaardig woekergezwel, kan op elk lichaamsdeel voorkomen, breidt zich spoedig uit on
gaat tot verettering over ; is, hoewel moeilijk,
toch geneesbaar.
Kannibalen, (Anthropophagen) menscheneters.
Kannibalisme, het eten van menschenvleesch door menschen.
Kano, prov. van het rijk Sokoto (MiddenSoedan), 300,000 inw. Hoofdst. K., 35,000
inw. ; handel.
(2) een primitief ingericht vaartuig der oude
volkeren, meest lang en smal.
Kanon, lijst der boeken van den bijbel, die
men voor geinspireerd houdt. (2) een kerkelijk voorschrift. (3) een gebed in de R.-Kath.
kerk onder de heilige mis voorgelezen. (4)
Volgens Epicurus, elke stelling als richtsnoer van het denken aangenomen. (5) Tijdtafel. (6) Een stuk geschut, drijft zijn lading
in vlakke baan voort in tegenstelling van een
mortier of houwitser. Zie geschut.
Kanoneerboot, algem. naam voor kleine
oorlogsschepen.
Kanoniek, overeenkomstig de voorschriften
en wetten der kerk.
Kanonieke boeken, de bijbelsche boeken,
welke men voor geinspireerd houdt en ten
voile bewijskracht bezitten.
Kanonicus, zie Kanunnik.
Kanonisatie, heiligverklaring.
Kanonnenvleesch, scherpe opmerking voor
soldaten, die ten strijde trekken, of slecht
geoefende soldaten.
Kanpoer, stad, Eng.-Indie, N.-W.-Provincien, 197,000 inw.

KANGEROE.
WAPEN VAN KANSAS.

zeer lange sterke achterpooten, waarmede hij
springt, zich steunende met zijn staart. In
Kansas, rechter-zijrivier van den Missouri,
Nieuw-Holl. en -Zeel. komt ook een soort 340 K.M. bevaarbaar.
Boom-K. voor.
(2) Sedert 1861 staat der Ver. Staten van
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N.-Am., 212,578 K.M2 ., 1,470,495 inw. ; veel
industrie. Hoofdst. Topeka.
Kansas-City, stad in staat Missouri, N.Am., aan den Missouri en Kansas, 163,
752
inw.industrie.
(2) stad tegenover no. 1, staat Kansas, N.Am., 51,418 inw. ; uitgebreide industrie.
Kansel, spreekgestoelte, preekstoel ; (fig.)
kerk.
Kanselarij, gebouw waar men allerlei oorkonden en stukken van algem. belang bewaart.
Kanselier, opperste eener Kanselarij, hoogste staatsambtenaar, hoofd van een rijksbestuur.
Kan-soe, prov. van N.-W.-China, 351,400
K.M2 ., 16-1- mill. inw. Hoofdst. Lan-tsjou.
Kant, (Immanuel) Duitsch phil., geb. 22/4
1724 ;• van of 70 prof. te Koningsbergen, gest.
12/2 1804. Hij schreef verschillende werken,
o. a. „Critiek der zuivere rede". Hij is de
vader der critische wijsbegeerte. K. leerde
o. a. dat wij nooit verder in de dingen kun-

nen doordringen, dan ons voorstellingsvermogen toelaat. Hij ontzenuwde de bewijzen
van een godsbestaan, en bouwde op de zedelijke rede een nieuwe moraal, die hij het
moreele bewijs noemde ; godsdienst en plichtbesef zijn bij K. nauw verbonden.
(2) een netelachtige fijn bewerkte stof tot
versiering van vrouwenkleeding.
Kantens, gem., Gron., bij Onderdendam,
2099 inw.
Kanter (Bartholomeus Philippus de) Ned.
dichter, 1815/65.
(2) (P. J. de) geb. 1868 ; lid van de Tweede
Kamer sedert 1909.
Kanton, district, landsdeel.
(2) (Kwong-tsjoe-foe) Hoofdst. der Chin.
prov. Kwong-tjoeng, 850,000 inw. ; hoofdzetel
der Chin. zijdeindustrie ; tractaatshaven.
(Kanonicus) koor-, dom- of
Kanunnik,
stichtsheer, een wereldlijk geestelijke, die
een prove van een domkerk bezit.
Kanutsvogel, woont in 't hooge N., steltlooper.
Kanzler, (Hermann) pauselijk generaal,
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1828/88 ; leidde de operation tegen de Garibaidianen.
Kapel, kleine kerk, bidplaats, hulpkerk.
(2) de vereeniging van toonkunstenaars tot
het uitvoeren van een concert.
(3) (Diurna) naam voor vlinder, dagvlinder.
Kapelaan, (Lat.) geestelijke, die de huiselijke godsdienstoefeningen leidt of den pastoor
behulpzaam is.
Kapel-Avezaat, dorp, gem. Zoelen, Geld.,
700 inw.
Kapelle, gem., Zeel., op Z.-Beveland, bij
Goes, 2087 inw.
Kapeimeester, dirigent van een kapel.
Kapitaal, bezittingen, goederen of geld ;
producten van menschelijken arbeid en gebruikt tot het verder produceeren, voortbrengen van het noodige en vorming van
nieuw K. Het vermogen dat de eigenaar in
staat stelt het leven te rekken, werkende of
rustend.
Kapitalisme, het stelsel van (kapitaal)bezitters en niet-bezitters als voortbrengers en
vergrooters van het kapitaal. Het stelsel van
voortbrenging, waarbij bezit hoofdvereischte
en kapitaalvermeerdering doel is.
Kapitalist, bezitter, eigenaar van een kapitaal.
Kapiteel, het bovenste gedeelte van een
kolom.
Kapitein, bevelhebber, gezagvoerder.
Kapitool, de burcht van Rome. Was het
middelpunt van het Rom. godsdienstige en
staatkundige leven ; was gebouwd op den
Kapitolijnschen heuvel, waarop tevens tempel van Jupiter, Juno en Minerva.
Kapittel, hoofdstuk, onderwerp.
Kapok, de wol waarmede de zaden van den
Eriodendron omgeven zijn. Is een boomsoort
uit de tropische landen. Wordt meest gebruikt voor bedvulling.
Kaposvar, stad, Hong. komitaat Somogy,
18,212 inw.
Kappadocie, Turksch landschap in KleinAzie ; thans Vilajet Siwas.
Kapsel, doosje, kapje, capsule ; (ook) opgemaakt haar.
Kapteyn, (Willem) Ned. wis- en natuurkundige, geb. 1849 ; prof. te Gron.
Kapucijnen, leden van den tak der Franciscanerorde, volgen een zeer strengen regel ;
gesticht 1525 ; dragen bruine wollen pijen met
sendalen.
Karaat, gewicht bij edelgesteenten, 1 K.G.
is 4875 K.
Karabijn, naam voor een klein geweersoort,
meest gebruikt door bereden troepen.
Karachi, stad, Eng.-Indie, presidentschap
Bombay, 116,000 inw.
Karak, eiland in de Perzische golf, 150
K.M2 ., 1000 inw.
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nomadenvolk in Centraal- bezit ; vereenigde de It. staters. (3) III, de
Dikke, Roomsch keizer, 881/87, geb. 839 ; zag
Karakter, aard, soort, de gezamelijke ken- het geheele rijk van no. 1 onder zijn schepter
merkende eigenschappen van menschen of vereenigd. (4) IV, Roomsch-Duitsch keizer,
uit het huis Luxemburg, 1346/78, geb. 1316;
dingen.
Karang, vulkaan op Java, residentie Ban- gaf den steden meer vrijheid. (5) V, RoomschDuitsch keizer, koning van Spanje, heer der
tam.
Karasoe, (Turksch Zwarte water) naam Ned., 1519/56, geb. 1500 ; voerde gelukkig
oorlog tegen Fr., Span., Ned. en It. Moest
van verschillende rivieren in Turkije.
Kara Thegin, berglandschap in Turkestan,
21,535 K.M2 ., 100,000 inw.
Karatsjew, stad, Russ. gouv. Orel, 15,605
inw.
Karatsji, stad, Eng.-Indie, prov. Bombay,
116,613 inw.
Karavaan, een groot reisgezelschap, meest
kooplieden, in Indie en Afrika. Reizen voor
veiligheid samen, meest gezeten op kameelen
en een langen stoet vormend.
Karawanken, gebergte in Tirol, tot 2239 M.
hoog.
Karbauw, karebauw, O.-Indische buffelKAREL V.
soort.
Karbonkel, hoogroode robijnsoort.
Karozag, stad, Hong. komitaat, Jarygien, twee keer de godsdienstvrijheid toestaan ; be20,896 inw.
vrijdde in Tunis 22,000 christen-slaven. Ook
Kardinaal, sedert de lle eeuw titel voor de deed hij veroveringen in Amerika ; deed 56
leden van den pauselijken senaat. Er zijn 70 of stand en stierf 58 in een klooster. (6) VI,
K., die uitsluitend door den pans worden Roomsch-Duitsch keizer, 1711/40, geb. 1685 ;
benoemd. Zij voeren den titel van Eminen- kreeg een deel van Spanje en de Spaansche
tie, hebben tal van kerkelijke voorrechten en Ned. in bezit. Met hem stierf de manlijke
kiezen in het conclave den nieuwen paus.
linie Habsburg nit. (7) VII, K. Albrecht,
Kardinale punt, hoofdpunt, onderwerp. Een Roomsch-Duitsch keizer, 1742/45, geb. 1697 ;
der 4 windstreken N., Z., 0. of W.
verloor spoedig O'rijk. (8) I, zie no. 1. (9)
Kardoes, papieren rol met kruit.
II, zie no. 2. (10) III, koning van Frankr.,
Karel, naam van eon groot aantal vorsten, de Eenvoudige genaamd, 898/923, geb. 879 ;
wii noemen : (1) I, de G-roote, koning der moest Normandie en Bretagne aan de NoorFranken, keizer van het Nieuwe W.-Rom.rijk, mannen afstaan, werd 23 gevangen genomen
742/814 ; zoon van Pepijn de Korte ; onder- door den adel ; gest. 929. (11) IV, koning van
drukte de Saksen, onderwierp de Friezen, en Fr., de Schoone genaamd, 1322/28, geb. 1293 ;
wist zijn land zeer uit to breiden. Hij liet regeerde despotisch, streed tegen Eng. (12)
zieh op Kerstmis, 800, door pans Leo III tot NT, de Wijze, koning van Frankr., 1364/80,
geb. 1337 ; dempte den boerenopstand. (13)
VI, de Waanzinnige, koning van Frankr.,
1380/1422, geb. 1368 ; werd 1384 waanzinnig,
waardoor een verwoede oorlog uitbrak tusschen familielecien en pretendenten om het
regentschap ; hierdoor nam Eng. een groot
deel van Fr. in bezit en regeerde in naam
van K. VI. (14) VII, de Overwinnaar, koning
Karakalpaken,

Azie.
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van Frankr., 1422/61, geb. 1403 ; streed tegen
Eng., dat meester van Parijs was, na het
optreden van Jeanne d'Arc (zie aid) werden
de Eng. van Frankr. verdreven. (15) VIII,
KAREL DE GROOTE.

koning van Frankr., 1483/98, geb. 1470. (16)
Ix, koning van Frankr., 1560/74, geb. 1550 ;

Roomsch keizer kronen. Hij zorgde echter
voor de welvaart der landen, gaf alle volkeren gelijke rechten, riclitte scholen op en bevorderde kunst, wetensehap en handel. (2) II,
de Kale, Roomsch keizer, 875/77, geb. 823;
streed voortdurend toot zijn breeders om zijn

zijn naoeder, Catharina de Medici s, oefende
grooten invloed op hem uit, deze liet de slachting onder de Hugenoten aanrichten (Bloedbruiloft). (17) X, koninL?. van Frankr., 1824/
30, geb. 1757 ; stand aan het hoofd bij den
oorlog tegen de eerste Fr. republiek, werd bij
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de Juli-revolutie afgezet ; gest. 1836. (18) I, echter 1706 door Rusl. verslagen. Wel hielpen
koning van Gr. Britannia en Ierland, 1625/49,
geb. 1600 ; zette 29 het parlement af, moest
het 40 terugroepen, moest 45 vluchten, 47
door de Schotten aan het parlement uitgeleverd en op aanraden van Cromwell, 49, als
tiran, moordenaar en verrader, ter dood gebracht. (19) II, koning van Eng., Schotland
en Teri., 1660/85, geb. 1630 ; zoon van den
vorige, vluchtte naar Fr., werd 60 tot koning
uitgeroepen, streed 1668 en 72/74 tegen de
Ned. (20) K., aartshertog van Oostenrijk,
stadhouder der Ned., 1771/1847 ; drong 1796
de Fr. weder over den Rijn, werd bij Zurich
verslagen ; behaalde 1809 op Napoleon bij
Aspern een groote overwinning. (21) I, koning
v an Portugal, 1886/1908, geb. 1863 ; gehuwd

KAREL I VAN PORTUGAL.

net prinses Amalie van Orleans ; 1908 met
zijn zoon doodgeschoten. (Zie ook Braganca).
(22) I, koning van Rumenie, geb. 1839 ; 2e
zoon van vorst Hohenzollern ; 1866 tot koning
gekozen, 81 tot koning uitgeroepen ; gehuwd
met prinses Elisabeth von Wied (Carmen
Sylva). (23) I, koning van Spanje, zie no. 5.
(24) II, koning van Spanje, 1665/1700, geb.
1661 ; de laatste Habsburger in Spanje. Over
de erfopvolging brak de Sp. successieoorlog
uit. (25) III, koning van Spanje, 1759/88,
geb. 1716 ; verdreef de JezuIeten, trachtte het

de Turken hem eenigen tijd, doch spoedig moest
hij vluchten ; werd op een tocht naar Noorwegen doodgeschoten. (33) XIII, koning van
Zwed. en Noorw., 1809/18, geb. 1748 ; moest

Finland aan Rusl. afstaan. (34) XIV, koning
van Zwed. en Noorwegen, 1814/44 ; oorspronkelijk Jean Baptiste Jules Bernadotte, geb.
1764 ; Fr. generaal, werd tot troonopvolger
gekozen 1810, dwong Denem. Noorwegen af
te staan. (35) XV, koning van Zwed. en
Noorw., 1859/72, geb. 1826 ; was dichter en
schilder. Hij was Denem. sympathiek. Gehuwd
met prinses Louise, dochter van prins Frederik der Ned. (35) K. Theodoor, hertog van.
Beieren, 1839/1909 ; legde zich op de oogheelkunde toe ; richtte 1884 een inrichting voor
oogheelkunde voor armen op. (36) K. Eduard,
bertog van Coburg en Gotha, geb. 1884 ;
volgde 1900 onder-regentschap op en 1905
zelfstandig. (37) K. Gunther, vorst van
Schwartsburg-Sondershause, geb. 1830 ; volgde
zijn vader 1880 op. (38) K. de Stoute, hertog
van Bourgondie, 1467/77, geb. 1433 ; zoon van
Philips den Goede, streed tegen Frankr. ;
sneuvelde tegen Zwits. bij Nancy.
Zie ook Carlos.
Karelle, Z.-O. deel van Finland.
Karibische eilanden,
(Caraibische eil.)
eilandengroep bij West-Indict, tusschen PortoRico en Trinidad. Worden in twee deelen gescheiden, eilanden Boven en Onder den wind.
Karibische zee, deel van den Atl. Oceaan,
tusschen Amerika en de Groote Antillen.

Karikal, Fr. kolonie aan de Z.-O.kust van
Voor-India, 134 K.M 2 ., 60,376 inw. Hoofdst.
K., 40,000 inw.
Karimata, eilandengroep in de Zee van

Borneo, O.-Indische archipel.
Karimon, twee 0.-Indische eilanden in de

straat van Malakka ; Groot- en Klein-K.
Karintie, O'rijksch kroonland in Cisleithanie, 10,333 K.M. 2 , 367,324 inw. ; berg- en
akkerbouw, veeteelt en industrie. Hoofdst.
land te verheffen. (26) IV, koning van Klagerfurt.
(Carlsbad, badplaats in Bohemen, 14,640
Spanje, 1788/180S, geb. 1748 ; werd door zijn
zoon Ferdinand VII tot of stand gedwongen, inw. ; warme bronnen.
Karlsburg, vrije stad in Hong. komitaat
deed dit ten gunste van istapoleon ; gest. 1819.
(27) VII, koning van Zwed. (van I tot VI is Weissenburg, 11,507 inw.
Karlskrona, hoofdst., Zweedsch leen K., of
de geschiedenis zeer twijfelachtig), 1155/67 ;
was 1153 koning der Gothen. (28) VIII, Blekinge, aan de Oostzee, 24,607 inw.
Karlsruhe, hoofdst., groot-hertogdom Bakoning van Zwed., 1448/70 ; streed onafgebroken met Denem. (29) IX, koning van den, 97,185 inw. ; industrie, paleis.
Karlstad, hoofdst., Zweedsch leen, WermZwed., 1599/1611, geb. 1550 ; viel in een
ongelukkigen oorlog tegen Denem. (30) X, land, 12,250 inw.
(Carlstadt, (Andreus Rudolphus) heftig herkoning van Zwed., 1654/60, geb. 1622 ; streed
met Rusl., Polen Denem. (31) XI, koning, vormer, 1480/1541.
Karmel, berg in Palestina, 570 M. hoog,
van Zwed., 1660/97, geb. 1655 ; zijn vloot
werd door de Holl. en Denen verslagen. (32) eindigt met de kaap K. in de Midd. zee ;
XII, koning van Zwed., 1697/1718, geb. 1682 ; daarop het klooster der Karmelieten.
Karmelieten, geestelijke orde van Onzestreed met ongewone krijgsmanskunst vol
succes tegen Rusl., Polen en Denem., werd Lieve-Vrouw, stammende van het klooster op
Encyclopaedic 28
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Karwendelgebergte, in Opper-Beieren, 2548
den berg Karmel ; strenge orde, 1156 geSticht, spoedig over geheel de wereld ver- M. hoog.
Karwel, (Carum Caryl), plant van de fain.
!veld.
der schermbloemigen, is een 2-jarig gewasi •
Karmijn, een roode verf van cochenille.
Kam/Ida, Noorw. eiland in de Noordzee, en wordt om het zaad verbouwd. Hieruit
haalt men een olio, gebruikt bij drankberei7000 inw.
ding.
Karmozijn, hoogroode kleur.
Masan, gouv. in 0.-Rusl., 63,678 K.M2 .,
Karnebeek, (Jhr. Mr. A. P. C. van) Ned.
diplomaat, geb. 1836 ; lid van de Tweede 2,191,058 inw. ; prod. : koper, gips, kalk,
Kamer.
granen. Hoofdst. bij den Wolga, 131,508 inw.
Karolinenthal, voorstad van Praag, 21,094 Was 1437/1550 een eigen koninkrijk.
Kasbek, berg in Kaukasus, 5042 M. hoog.
inw.
Kasbin, (Kaswin) stad, Perzische prov.
Karohngen, de nakomelingen uit het geslacht van Karel den Groote ; stamvader is Irak-Adsjmi, 40,000 inw. ; vruchten, paardende heilige Arnulf, bisschop van Metz, gest. handel.
641 ; sedert 843 heerschten zij in 3, 875 in
Kasboek, boek voor noteeringen van gel2 landen. In Fr. uitgest. 987. In Duitschl. delijke uitgaven en inkomsten.
Kaschau, koninklijke vrijstad, Hong. komi911.
Karpathen, of K'isch gebergte, begint aan tact, Abaujvar-Torna, 40,102 inw. ; wijn.
Kasikeemychen, Kaukasische volksstam,
den Donau bij Presburg en loopt 144 K.M.
lang door Middel-Europa, weder tot den Do- 30,000 zielen.
Kasimir, koningen van Polen : I. 1034/58;
bij Orsava. Hoogste top de „ComnitzerII, 1178/94 ; III, de Groote, 1330/70, vergrootSpitze", 2700 M. hoog ; rijk aan metalen.
Karpathos, Turksch eiland van de groep to zijn land, vervaardigde een wetboek. IV,
1447/92, schitterend tijdvak van Polen. Door
der Sporaden, 220 K.M 2 ., 3000 inw.
Carper of Karperachtige visschen, (Cypri- Duitschland erkend.

(2) een fijn geweven stof van geitenhaar.
noidei), een familie van zoetwatervisschen,
Kasimow, stad, Russ. gouv. Riazan, 13,545
heeft vele soorten ; de gewone karper (Cyprinus carpio) leeft meest in meren en weinig inwoners.
Kasjan, stad, Perz. prov. Irak-Adsjmi,
30,000 inw.
Kasjgar, hoofdstad, Chin. pray. 0.-Turkestan, 60 a 70,000 inw. ; thee, zijde en porcelein-uitvoer.
Kasjmir of Kasjimier, Eng. vazalstaat, in
het Opper- of N'lijk Indus-gebied, 209,225
HARPER.
KM2 ; 2,905,578 inw. ; vruchtbaar bergland,
stroomend water, eet plantenstoffen, wormen bewoond door krachtig gebouwde, goed onten larven ; wordt ook geteeld. Deze kunnen wikkelde Hindoes ; spreken Perzisch met diaseer oud worden, men spreekt van 200 jaar. lect. Het land verloor 1586 zijn onafhan16Karperluis, een op visch, veel op karper lijkheid en kwam 1846 als vazalstaat onder
Eng.-Indie. FIoofdst. K. aan de Dsjelam,
levende parasiet.
Kars, Russ. gebied in Transkaukasie, 150,000 inw.
Kaspische zee, binnenzee in
tus21,151 K.M. 2 , 307,810 inw. Hoofdst. K.,
schen Russ., Perz. en Turkestan, 439,418
20, 891 inw. Tot 1878 Turksch.
Karsji, stad in Bochara (Russ. vazalstaat), K.M. 2 , 946 M. diep en 26 M. onder den spiegel der Zwarte zee ; heeft vele eilanden.
25,000 inw.
Kartell, syndicaat, ring, vereeniging van Water is zwakzout.
Kassaba, stars]. in Anatolie, Aziatisch-Turondernemers om de concurrentie het hoofd

kije, 25,000 inw.
linker-zijrivier van den Icong,o, Neeon kogel, patroon voor een
der-Guinea, W.-A frika, ongev. 2000 KM.
ka,non, gevuld met vele kleine kogeltjes.
Karthtsizer, monniken van de orde, door lang.
E(assof, Pruisisch regeeringsdistr., 10,083
den heiligen Bruno gesticht. Hij ging met 6
geestverwanten in Chartreuse bij Grenoble KM 2 , 955,300 inw. ; hoofdst. K., 120,467 inw.;
wonen ; kreeg echter eerst 1137 goedkeuring. ijzer-industrie. Zie 1-Tessen en. Hessen-Cassel.
Kassier, kashouder, geldbeheerder.
Zeer strenge orde ;• de loden leggen zich op
Kassrd Nobir, zie Alkassar.
liefdadigheid en studio toe.
Kastamoeni, Turksch vilajet in Klein-Azie,
Kartoem, hoofdst. van Eng.-Egyptisch
53,698 KM 2 , 1,018,900 inw. Hoofdst. K.,
Soedan, 50,000 inw. ; regeeringsgebouwen.
Kartograaf, kaartteokenaar, plattegrond- 20,000 inw.
Kastanje, (Castanea) de vrucht van den
teekenaar.
te bieden.

Kartets,

-
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K.-boom, welke zijn naam heeft van de stad
Katacomben, (It.) rotsbegraafplaats, verCastanum in Klein-Azie. Het is een boom- gaderplaats (der eerste Christenen in Rome).
soort van de fam. der Napjesdragers. De
Katalepsie, kramp, krampziekte, verstijhloesems zijn tot wren gevormd, waarvan de ving.
Katapult, Zie Catapult.
Kate, (Lambertus ten) Ned. taalkundige,
1674/1732.
(2) (Jan Jacob Lodewijk ten) Ned. dichter, 1819/88 ; schreef een reeks veel gelezen
gedichten.
(3) (Herman Frederik Karel ten) broeder
van den vorige, Ned. schilder, 1822/91.
(4) (Johan Marie Henri ten) broeder van
beida voorgaanden, Ned. schilder, geb. 1831.
(5) (Jan Jacob Lodewijk ten) zoon van
den onder no. 2 genoemde, Ned. schilder, geb.
KASTAI1JE.

onderste vrouwelijke zijn, de bovenste mannelijke. De vruchten zijn een gezond voedsel
en dienen velen armen tot onderhoud. De
wilde K. is een geheel andere soort. Zie daarvoor Paardenkastanje.
Kasteel, burcht, sterkte. In den Rom. tijd
reeds begon men ter verdediging, sterkten
en versterkte woonplaatsen to bouwen, die
met den tijd steeds grooter en schooner werden ; de bloeitijd was de 14e eeuw, doch na
de uitvinding van het buskruit zijn de kasteelen lustverblijven geworden.
Kastelein, voorheen een kasteelheer, bevelhebber over het personeel ; later zetbaas,
kroeg of herberghouder.
Kasten, een verouderd stelsel van indeeling van bevolking naar geboorte. Bestaat in
het Oosten sedert eeuwen. leder moet in de
kaste blijven waaruit hij geboren is. Men
heeft 4 klassen bij den Brahmanschen godsdienst : le Priesters (Brahmanen) ; 2e krijgslieden ; 3e landbouwers en 4e dienende klasse.
leder zoon moet in de klasse blijven van zijn
vader en wordt in geen andere opgenomen.
Zie Brahmisme.
Kasdistiek, dat deel der moraal of van den
godsdienst, dat handelt over moeilijke gevallen
en vooral wegen zoekt tot overwinnino. van
'
gewetensbezwaren en tegenstrijdigheden
;
(fig.) leer der spitsvondigheid, kunstgrepen.
Kaswin, zie Kasbin.
Kat, huiskat, een onzer naaste huisdieren,
meer aan 't huis, dan de menschen trouw ;
familie der Katachtigen. (Zie ald.).
Katachtigen, (Felina of Felidae) een geslacht van zeer bloeddorstige verscheurende
dienen, meest zeer vlug ; hebben intrekbare
nagels, en kunnen in donker tamelijk goed
zien. Tot hen behooren, leeuwen, tijgers,
panters, luipaarden en (wilde) katten.
Katafaik, een verhevenheid waarop het lijk

1850, leerling van zijn oom, onder no. 3 genoemd.
Kategorge, (Gri.) klasse, afdeeling.
Kategorisch, in afdeelingen, klassen.
Katendrecht, dorp, gem. Charlois, Z.-Holl.,
1800 inw.
Kater, kat, van mannelijk geslacht. (2) de
ellendige toestand van iemand tijdens of nab
dronkenschap ; verbastering van (maag) Catarrh.
Katharina, de heilige, schutspatrones der
wijsbegeerte, overtuigde voor haar dood vele
wijsgeeren ; werd gemarteld ; gedenkdag 25

November.
(2) I, keizerin van Rusl., 1725/27 ; geb.
1684.
(3) II, keizerin van Rusl., 1762/96 ; geb.
1729, breidde haar land zeer uit, bevorderde
kunst on wetenschap.
(4) de Medicis, vrouw van Hendrik II, koning van Fr., was tweemaal regentes, 1519/
89 ; zij regeerde later meer dan haar zoon en,
door haar toedoen hadden de toen heerschende godsdienstoorlogen plaats.
Katheder, spreekgestoelte, snreekbankje.
Katheder-socialisten, zij, die de socialistische ideeOn wel verkondigen, doch niet in
praktijk brengen.
Kathedraal, dom, hoofdkerk, bisschopszetel.
Katheter, een heelkundig instrument, dat
in verschillende lichaamsdeelen ingebracht
kan vv-orden (meest waterblaas).
Kathode, zie Electrode.
Katholicisme, de gezamenlijke leerstellingen
der Katholieke kerk, komt wat het geloof aangaat veel overeen met de Protestantsche kerk.
Het verschil is in hoofdzaak, het ceremonieel
en de bij de Kath. kerk aangenomen dogma's
over zaligheid, onfeilbaarheid, huwelijk, het
verbod van het lezen van den bijbel enz. ; terwijl men tevens bij de Kath. veel waarde hecht
aan overleveringen. Het K. kwam ongev. de

4e eeuw in Ned. De heilige Servatius, bisvan een hooggeplaatst per soon tentoon sehop van Maastricht, gest. 384, is de eerste
die de geschiedenis ons noemt. Spoedig werwordt gesteld, meest met hemel.

Kat

436

Kec

den hier kloosters gebouwd, die tot grooten tot Hawai, 1409 KM', 20,562 inw.; bergwelstand kwamen. 16e en 17e eeuw kwam in achtig.
Ned. de hervorming, en na den 80-jarigen
Kaukasie, naam voor de landen tusschen
oorlog hadden de Kath. feitelijk minder rech- de Zwarte- en Kaspische zee, Russ. generaalten dan de Protestanten. 1853 werd de bis- gouvernement,
oppervi.
472,554 KM2,
schoppelijke hierarchie hersteld.
9,251,945 inw. In twee deelen gedeeld. CisKatholieke kerk, de algemeene kerk, deze kaukasie en Transkaukasie. Dc bevolking beontstond ongev. de 2e eeuw, daar men reeds staat uit 3 mill. Russ., 1 mill. Armeniers, 11
spoedig ontdekte, dat de leerstellingen niet mill. Tartaren, 2 mill. Joden, 100,000 Koeroveral hetzelfde werd.en verkondigd. Doch den en 400,000 Georgiers. Hoofdst. Tiflis.
ook in die algemeene kerk kwamen stroominKaukasische ras, de blanke bewoners van
gen voor, eu 1054 deelde de kerk zich in Europa, Z.-Azi3 en N.-Afrika.
Roomsche en Grieksche Katholieke kerk.
Kaukasus, een gebergte tusschen Europa
(Zie aid.) In de Roomsch Kath. kerk werd en Azie en de Zwarte- en de Kaspische zee;
het pausdom steeds versterkt en kwam men lengte 1125 KM., breedte 100/225 K.M. Hoogtot de monarchistische regeering. Het hoofd ste berg de Elbrus, 5642 M. hoog ; bevat vele
is de paus en de Congregratie is hem onder- metalen en minerale bronnen.
geschikt, terwiji de indeelingen bisdommen
Kaulbach, (Wilhelm von) Duitsch schilder,
of diocesen heeten. De Kath. kerk noemt 1805/74.
zich „De alleen zaligmakende kerk". Zie
(2) (Hermann von) Duitsch schilder, zoon
Katholicisme.
van den vorige, geb. 1846. Gest. 1909.
Katholieken, algemeen geloovigen. De aan- (3) (Friedrich von) Duitsch schilder, neef
hangers der Kath. kerk zijn verdeeld over van den vorige, 1822/1903. Prof. to HanGri. kerk, Roomsch Kath. kerk, waarbij nover.
Ultramontanen en Oud-Katholieken ; de laatKautoeng, haven en handelsstad behoorensten zijn zij, die meer naar het Protestan- de tot Hong-kong ; uitvoer.
tisme overhellen en niet zooveel waarde hechKauscher, Koscher (Hebr.) volgens de
ten aan 's pausen bevelen. Zie Kath. kerk en Joodsche wet geschikt voor de consumptie.
Katholicisme.
Kautsky, (Karl Johann) sociaal-democratiKatoen, een wol of dons, dat groeit om de sche woord- en penvoerder, geb. 1854 ; behoort
zaden van de Gossypium, dat in vele warme tot de Marxistische theoretici, oprichter van
streken verbouwd wordt. Doze wol wordt tot „Die Neue Zeit".
draden gesponnen en in weverijen tot de ons
Kauw, een raafachtige vogel, nestelt op
bekende katoenen stoffen geweven. Wordt torens, schoorsteenen, holle boomen, enz.
veel bedrukt met bloemen.
Kavalerie, ruiterij, soldaten to paard.
Kats, (Jacob) Vlaamsch dichter, 1804/86.
Kavery, rivier in Voor-India, mondt in de
Schreef o. a. „Het aerdsche Paradijs" en Golf van Bengalen, 735 KM.
„Peer la-la" (kluchtspel).
Kawi, het oud-Javaansch, is echter nooit
'o !toe uep TIVA uooz (5ff.rpuell tin) (g)
een spreektaal geweest, slechts gebruikt als
1834/67 ; tooneelspeler era schrijver.
schrijftaal voor godsdienstige werken. Komt
(2) gem. in Zeel., op N.-Beveland, 582 inw. nit het Sanskriet.
Katsj, Eng. staatje, in Bombay, 16,834
(2) (Apteryx) een loopvogelsoort uit
KM2 , 558,415 inw. ; hoofdst. Bhoedsj.
Kattegat, de zee tusschen Denem. en
Zwed., 27,550 K.M. 2 , 60 M. diep.
Katten, een Germaansehe volksstam, W0011achtig in het tegenwoordige Hessen ; 100 j.
voor Chr. scheidden de Batavieren en Kani-

,

nefaten zich af, 3e eeuw gingen zij in de
Franken op.
Kattendijke, gem. in Zeel., op 't eiland Z.Beveland, 1123 inw.
KA
Kattowitz, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Oppeln, 35,772 him.; industrie. steenkool- Australia, lam. der struisvogels. Heeft Been
mijnen. vleugels of staart.
Kazematten, bomvrij gewelf of kluis onder
Katull, zie Mien.
Kattvijic, gem. met badplaats it Z.-Holl., de vestingwallen.
Kazerne, p;emeensehappelijke woning, wabij Leiden, 10,237 inw. Overbliffselen van
ning tot huisvesting van vele mensehen (solRom. bouwwerk.
bij Edam, daten).
Katwoude, gem., in
stad, Hong. kornitaat Pest,
Kecskemet,
235 inw.
Kauai, een der Sandwich-eilanden, behoort 57,812 inw.
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Keda, Maleisch vorstendom op 't schierKeller, (Gerard) Ned. letterkundige, 1829/
99 ; red. van de „Arnhemsche Courant".
eiland Malakka. Hoofdst. K., 8000 inw.
Kedar, zoon van Ismael, stamvader van
(2) (Gottfried), Duitsch lyrisch dichter en
een Nomadisch herdersvolk in Syrie.
novellist, 1819/90.
Kedichem, gem., in Z.-Holl., bij Gorin(3) (Helena), Amerikaansche schrijfster,
Chem, 1042 inw.
geb. 1880 ; is blind, doof en stow.
Kellermann,
Kediri, residentschap, Midden-Java, 7007
(Francois Etienne) hertog
KM2 , 1,294,900 inw. Hoofdst. K., 17,159 van Valmy, Fr. maarschalk, 1735/1820.
inwoners.
Keloet, vulkaan op Java.
Kedoe, residentschap, Midd-Java, 2050
Kelotomie, breukoperatie.
Kelton, een Indo-Germaansche volksstam,
KM2 ; 767,800 inw.
Keerkringen, de beide parallellejl op 231 was over het grootste deel van W.-Europa
graad van den aequator ten N. en Z. gelegen ; verspreid. Daartoe behooren de Gainers, Beltusschen de keerkringen ligt de tropische gen, Britten en Gaelen. Thans nog met eigen
gordel taal of dialect in Bretagne, Wales, HoogKeeten, vaarwater in Zeel., tusschen Dui- Schotland en het eiland Man.
Keltische tales, de taal der Kelten, verveland en Tholen.
Kegel, (Coaus) een geometrisch lichaam, want aan de Indo-Germaansche taal.
Kern, rivier in N'lijk Rusl., 424 KM. lang.
begrensd door een cirkel als basis en een
Kempen, (Campine) een heide-streek in
Belg., prow. Antwerpen en Limb., 3900 KM 2.
Sedert kort ontdekt dat deze streek steenkool bevat.
Kemper, (Johan Melchior) Ned. staatsman, 1776/1824 ; prof. to Amsterdam. Trad
op den voorgrond na den val van Napoleon.
(2) (Jeronimo de Bosch) Ned. jurist, schrijver en politicus, 1806/76.
KEGEL.
Zie Thomas a Kempis.
Kernpis, (Thomas
Kempten, stad, Beiersch regeeringsdistr.
krom-mantelvlak. (Ook) bekend instrument , Zwaben, 18,864 inw. ; textiel-industrie.
gebruikt bij het kegelspel.
Kendal, stad, Eng. graafschap York, 14,430
Kei-eilanden, (Ewab-eilanden) eilanden- inwoners.
23,000
2,
groep in de Banda-zee, 1482 KM
(2) stad, residentschap Semarang, Java,
inwoners.
14,700 inw.
Keighley, stad, Eng. graafschap York,
Kenia, berggroep, Eng.-Oost-Afrika, 5486
41,565 inw.
M. hoog.
Keith, (George Elphinstone, lord) Eng.
Kennebec, rivier in stE.at Maine, N.-Amer.,
admiraal, 1746/1823 ; streed tegen de boll. ; 340 KM lang.
veroverde Kaap de Goede Hoop en Ceylon.
Kenneh, (Kena) prov. in Opper-Egypte,
Keizer, komt van Caesar, titel voor de 711,457 inw. Hoofdst. K., aan den Nijl, 27,478
hoogste waardigheid van een worst.
inwoners.
Keizerkanaal, een 1725 K.M. lang kanaal
Kennemerland, landstreek in N.-H., tusin China • verbindt Peking met Hang-tsjou. schen Haarlem en Alkmaar ; de bewoners
Keizersnede, (sectio caesarea) een verlos- Kennemers.
kundige operatie, (meest bij vernauwing van
Kensington, stadswijk van W.-Londen,
het bekken) waarbij de vrucht uit het lichaam 177,000 inw.
der moeder wordt genomen, door insnijding
Kent, graafschap in Z.-Eng., 4029 KM 2,
der buik en baarmoeder.
1,351,849 inw. Hoofdst. Maidstone.
Keizer-W ilhelm-eilanden, eilandengroep in
Kentucky, linker zijrivier van de Ohio,
de Z.lijke IJszee.
Keizer-Wilhelm-kanaal, of Noord-Oostzeekanaal ; een kanaal van of Kiel aan de Oostzee, naar de Elbebocht in de N.-zee, 98 K.M.
lang ; gegraven 1888/95.
Keizer-W ilhelmsland, Duitsch Nieuw-Guinea, 181,650 KM2 , 110,000 inw. ; meest Papoea' s.
Keizerspiek, vulkaan op Sumatra, Ned.Indie, 2280 M. hoog.
WAPEN VAN KENTUCKY.
Kelat, hoofdst. van Beloedsjistan, 14,000
mill.
inw.
570
K.M.
lang.
(2) Sedert 1792 een staat van
2
,
inw., in staat K., 137,50 K.M. 1

Ker

438

Kee

N.-Amerika, 104,632 KM2, 2,320,174 inw.;
uitvoer van tabak, steenkool en ijzer. Hoofdstad Frankfort.
Keokuk, stad, staat Iowa, N.-Am., 14,641
inwoners.
een der grootste Ionische
Kephalonia,
eilanden, 689 K.M. 2, 70,077 inw. ; Z.-vruchten, wijn.
(Johannes) Duitsch sterrenkunKepler,
dige, geb. 27/12 1571. Prof. te Linz ; gest. 27/
11 1630 ; ontdekker der 3, zoogenaamde wetten van K. ; hij ontdekte de wetten van de
beweging der planeten.
Keppel, bog en Laag K., twee dorpen in
Geld., gem. Hummeloo.
Kepper, (George Lodewijk) Ned. literator,
geb. 1842 ; schreef een „Beknopte en voiledige Encyclopaedie".
Kerali, naam, dien de Eskimo's zich zelf
gaven.
Kerbela, stad, Aziatisch-Turkije, vilajet
Bagdad, 50,000 inw.
Kerbert, (Coenraad) Dr. in de zoologie, directeur van „Natura Artis Magistra".
Kerdijk, (Arnold) Ned. staatsman, 1846/
1905, red. van „Vragen des Tijds", en „Sociaal Weekblad".
Kerk, in 't algemeen huis waarin de godsdienst wordt uitgeoefend ; bedehuis, huis des
Heeren ; (ook) gezindte, geloof, de belijdenis,
het dogma.
Kerk-Avezaat, dorp, gem. Zoelen, Geld.,
500 inw.
Kerkeind, dorp, gem. Oosterwijk, N.-Br. ab.,
1400 inw.
Kerke ➢ ijke staat, voorheen de staat in It.,
met de hoofdbt. Rome, waarin een paus het
wereldlijk gezag uitoefende ; werd 755/70 gesticht, waarna het zich uitbreidde. 1799

Christendom zeer vooruit ging. 2e periode.
Karel de Groote 800 door den paus tot keizer
gekroond ; hierdoor werd langzaam wereldlijk en geestelijk gezag bij de kerk vereenigd
en het pausdorn boven het keizerdom yerheven.. 1054 scheuring der kerk in Gri. en
Roomsche kerk. In de 12e eeuw geraakte de
kerk tot zijn hoogste punt van macht. Dock
spoedig kwam de kerk in botsing met allerlei
nationaliteiten on nieuwe ideeen. 3e periode.
1517 optreden van Luther en Zwingli. Daa•na trad een aaneenschakeling van gruwelen, moordpartijen enz. op. Hiermede is het
rustig werken der kerk afgesloten. Wel kregen de Protestanten vrijheid on ook do
Kath. weder, mar nit beiden kwamen allerlei
secten voort, die elkander bestreden on op
hun tijd zich ook weer deelden. Doch ook de
materialistische stellingen wonnen veld. 1870
einde van den Kerkelijken. staat (zie aid.).
1872 verdrijving der Jezuieten. 1906 scheiding van kerk en staat in Frankrijk. Misschien is hiermede een nieuwe periode ingetreden ; de sporen van verval zijn duidelijk
waa,rneern.baar.
Kerkoek, stad, Turksch vilajet Mosoel,
Azle, 15,000 inw. ; aardewerk.
Kerkspen, in de Gri. sageleer, diefachtige
kabouters.

Kerkrade, gem., Limburg bij Heerlen,
14,802 inw. ; steenkoolmijnen.
Kerkvader, noemt men de dragers Yan de
oude rechtzinnige kerkelijke leer.
Kerkwerve, gem. in Zeel., bij Zierikzee,
805 inw.
Kerkwijk, gem., Geld., bij Zaltbommel,

1038 inw.
Kermansjah, stad, Perz. prov. Koerdistan,
32,000 inw.

WAPEN VAN DEN KERKELLTICEN STAAT.

Kermis, komt van Kerkmis, voorheen word
elk jaar in elke kerk de plechtige mis gelezen, waarbij ieder tegenwoordig wilde zijn;
vooral de plattelandsbewoners trokken naar
de dorpjes of stede,n, waarbij de stedeling en .
allerlei waar gingen uitsta,llen en veel kooplieden daarheen trokken om iets te verdien.er,
Allengs werd het een feest met kramen ez

tenter, waarvan wij de kermis kennen.
kern, (Johan Hendrik Caspar), Ned. taalmoest de paus vluchten. ; 1800 hersteld ; 1804/ kundige, geb. 1833 ; was 1865/1903 prof. in
14 bij Frankrijk ingelijfd ; 1814, 48 en 49 op- het Sa,nskriet, te Leiden.
stand. 1860 door Garibaldi veel verloren
Kernkarrip, (Gerhard Wilhelm) Ned. ge1870 bij Italie ingelijfd.
do gesehiedenis der sehiedsehrijver, geb. 1864 ; prof. te 'Utrecht.
Kerkgeschiedenis,
Kerrie, specorij, bestaat nit bladen en worChristelijke kerk tot op heden kan men vertels van verschillende Inclische planten.
deelen in 3 perioden. le tot aan Karel den
Kerry, Z.-W. graalschap van lerland, prov,
Groote, 2e tot Luther, 3e tot heden. De
eerste is van of ongev. 33, het begin der pre- Munster, 4882 K.M. 2 , 165,726 inw.; prod
king. Vele vervolgingen, doch langzaam ver- koper, lood, ijrzer. Hoofdst. Tralee.
Kers, (Oostindische) (Tropaeolum), eon
drong de kerk het heidendom. 337 liet Con.
stantijn de Groote zich doopen, waardoor het een-jarige plantenfamilie, alE2, -ern. bokend
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overal verspreid, is sours klimmend en kan ge- heeft 12 voorsteden, is met een brug over
steund, 2 a 3 M. hoog worden ; levert vele den Rijn met de stad Deutz verbonden. Er is

naast de andere oude en nieuwe bezienswaardige gebouwen en schoone standbeelden, de
beroemde dom. Deze werd 1248 begonnen,
bleef eeuwen onafgewerkt tot 1842, toen began men aan de voorkzetting, en 1880 was
deze voltooid. Om K. is een uitgebreide industrie. 50 jaar na Chr. ontstond K. uit een
Rom. kolonie, 923 aan het Duitsche rijk ;
was tot 1794 vrije rijksstad, en kwam 1815
aan Pruisen.
Keulenaars of Keulsche aken, schepen
met platten bodem, meest met 2 masten,
voor Riinvaart.
Keuische vaart, vaart van Amsterdam
naar den Rijn.
eurvorsten, oudtijds de vorsten, die het
recht hadden den koning of keizer to kiezen.
Kevelaar, stad met bedevaartsoord in
Pruisisch regeeringsdistr. Dusseldorf, kreits
Geldern, 7046 inw.
kevers, (Coleoptera) groote groep van in.sectcn, ook wel torren genaamd. Hun voorvleugels zijn vocal] derd in hoornachtige dekschilden, waaronder hun andere vleugels.
Deze worden weinig of nooit gebruikt. Zij
hebben bijtencle monddeelen en ondergaan
een volkoinen gedaanteverwisseling. Er zijn
ongev. 80,000 soorten, waarvan ongev. 1500
in Ned. De meesten zijn schadelijk. Wij nosmen : zwem-, water-, roof-, aas-, bladen zwamkevers. Verder boktorren en Onzelieve-heer-beestjes.

OOST..1,NDISCHE KEES.

saden. Nerd 1684 van uit Peru naar Europa
gebracht.
Kersenboorn, (Cerasus) behoort tot bet geslacht der pruimenboomen (Prunus) ; levert
de steenvrucht, bij ons kers geheeten. Hoeft
verschillende soorten ; kan 10 a 12 M. hoog
worden.
Kerstfeest, Kerstmis, komt van Christmis ;
feest ter eere der geboorte van Cbristus. Bij
de Roomech-Kath. kerk vastgesteld op 25 en
26 Dec. Er is geen datum van de geboorte
In 't 0.
bekend, noch jaar, noch maand.
vierde men op 6 Jan. de geboorte.
Kertsj, Russ. haven en vestingstad in de
Krim, 30,391 inw.
Kervei, (Anthriscus) een pijpkruid, struikachtig, is aromatisch. Dolle K., (Conium),
komt bij ons als onkruid voor. Zie ook Scheerling.
Kes, (Willem) Ned. violist, componist en
orkest-directeur, geb. 1856 ; was dirigent van
het orkest van het Concertgebouw te Amsterdam ; thans te Moskou.
Kessel, gem. in Limburg, bij Venlo, 1534
inwoners.
Kesteren, gem. in Geld., bij Tiel, 3458
inwoners
KetelaaL, (Theodore Matthieu), lid der
Tweede Kamer, gemeenteraad van Amsterdam en Prov. Staten van N.-Holl., geb.
1864.
Ketelsteei, steenige massa dat in stoomof andere ketels groeit, doordat het water
verdampt wordt en de stoffen als gips, koolzure calcium enz. achterblijft.
Kethel en Spaland, gem., prov. Z.-Holl., bij
Schiedam, 1427 inw.
!Getter, volgens de Kath. kerk elke nietkath. of ieder, die in strijd is met die kerk,
in 't algemeen die in strijd komt met algemeen aangenomen begrippen.
Keukenzout, natrium chloride, een verbinding van gasvormig chloor en het metaal,
natrium ; komt in de natuur veelvuldig voor
in vasten en opgelosten toestand.
Keulen,
regeeringsdistr. der Pruisische
.

Keverslakken, (Chitonidae) fam. van buikpootige weekdieren ; leven in zee op ondiepe
plaatsen ; dragen een soort huisje, geen

oogen of voelers.
Key, (Ellen) Zweedsche schrijfster, geb.
11/11 1849 ; ook bij ons bekend als schrijfster
en spreekster voor de vrouwenbeweging.
Keyser, (Hendrik de) Ned. bouwmeester en
beeldhouwer, 1565/1621 ; bouwde te Amsterdam de beurs en Westerkerk.
Key-West, hoofdeiland met stad, 17,114
inw. van de eilandenreeks aan de Z.kust van
Florida, N.-Am.
Khabier, (Arab.) leidsman eener karavaan.
Khanpoer, (Eng. Cawnpore), stad in Allaha-bad, Eng.-Indio, 197,200 inw.
Khedive, titel voor den onderkoning van

%

Egypte.

Khioeng-tsjoe-foe, zie Hainan.
Kiang-si, prov in Z.-O. China, 179,500

K.M. 2 , 202 mill. inw. ; hoofdst. Nan-tsjang.
Kiang-soe, prov., 0.-China, 99,300 K.M. 2,
18,12- mill. irw. ; hoofdst. Soe-tsjou.
Kiapg-tsjoe of Kioeng-tsjou, hoofdst. van
het eiland Hai-nan, 41,000 inw.
Kia-tsjoe, stad, Chin. prov. Sian-tong,
Rijn-prov., 3977 K.M. 2, 1,021,878 inw. Hoofddad aan den Rijn, stadkreits 372,529 inw. ; 84,000 inw.
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Kidderminster, stad, Eng. graafschap Worcester, 28,922 inw. ; tapijtfabrieken.
Kiel, het onderdeel van een schip.
(2) stad aan de Oostzee, Pruisisch regeeringsdistr. Sleeswijk, 107,977 inw. ; heeft een
der beste havens van Europa, met het Keizer-Wilhelms-kanaal met de Oostzee verbonden. Marine-station der O-zee-vloot. Verder
vele fabrieken, en handel.
Kielhaien, het schip overzij halen om het
to kunnen repareeren. (2) voorheen een zware
straf op schepen. De gestrafte werd aan een
touw gebonden en dan onder het schip door
getrokken.
Kielland, (Alexander) Noorsch realistisch
romanschrijver, geb. 1849 ; eenige werken ook
Ned.
Kiemwit, (albumen) bij vele zaden treft
men buiten de kiem nog een stof aan, die bij
de grassen het meel levert. Is bij velen steenhard. Dit dient ook als voeding der kiem.
Kiesrecht, het recht tot het kiezen van
regeeringspersonen, vertegenwoordigers enz.,
waardoor de meest gewenschte persoon als
vertegenwoordiger of regeeringspersoon kan
optreden.
Kieswet, de wet, die het kiesrecht regelt ;
de bepalingen zijn : ieder manlijke 25-jarige
Ned., le die over het geheele laatst verloopen
dienstjaar een zeker bedrag aan belasting
heeft betaald ; 2e die een minimum inkomen
geniet ; 3e die 1 jaar lang vrije beschikking
over op bepaalde wijze belegde 100 gulden
heeft ; 4e die met goad gevolg een zeker
examen heeft afgelegd ; 5e die een minimum
huur heeft verwoond, heeft het kiesrecht.
Kieuwen, (Branehiae) de organen der onchr
water levende dieren ; vervangen de longen
der op het land levende. Zij zijn geschikt om
in 't water lucht in to ademen.
Kieuwpootige, (Branchiopoda) een orde van
schaaldieren, heeft minstens 4 pooten die als
kieuwen dienst doers. Meest zoetwater bewoners.
Kievit, (Vanellus) een vogel, behoort tot de
fam. der steltloopers ; houdt zich op lage lan-

Kil

in vorig gen.-gouv., 50,958 K.M.2 , 3,567,125
inw. Met hoofdst. aan den Dnjepr, 582,700
inw. ; vestingwerken, handel, industrie. Was
1037/1169 hoofdst. van Rusl.
Kiezel, (Silicium) een element, niet tot de
metalen behoorend, komt niet in vrijen toestand voor, doch meest verbonden met zuurstof, waarmede het het hoofdbestanddeel der
aarde uitmaakt.
Kiezelaarde, kiezelzuur-anhydride, verbinding van kiezel en zuurstof ; hoof dbestanddeel van het meeste gesteente.
Kiezeisteenen, grint, een massy kleinere en
grootere steenen, die in de heiden veel gevonden worden en ook in de rivieren ; worden
door deze laatsten van het gebergte afgescheurd, vervoerd on rondgeslepen. Zoo genoemd, omdat het hoofdbestanddeel kiezelaarde is.
Kiezelzuur, zie Kiezelaarde.
Kijkduin, een fort bij Den Helder.
Kikkerbeet, Kikkerkruid (Hydrocharis) een
groen in sloten en plassen, komt overal voor.
Kikvorschen, (Batrachii) orde der Amphibian, fam. der padden, komen zeer verschillend van hun ouders ter wereld. Uit het ei,
door de zon uitgebroed, ontwikkelt zich een
larf met staart, zonder pooten en kieuwen.

DE ONTWIKKELING VAN EEN IUKVORSCH.

Hierna komen de achter-, daarna de voorpooten, waarna de staart weer verdwijnt. In one
land komt de bruine, de groene en de boom-K.
den op, nestelt op den grond en leeft van in- voor ; er zijn eater verschillende soorten over
secten. De eieren zijn meer dan de vogel zeif de wereld verspreid.
bekend. Is een trekvogel.
Kil, rivierbedding, zie Dordtsche Kil.
Kiew, of Ki-jew generaal-gouvernement in
Kildare Iersch graafschap, prov. Leinster,
Rusl., 165,737 K.M. 2 ,, 9,605,540 inw. (2) gouv. 1694 K.M.9. 2 , 63,566 inw. Hoofdst. Naasz.
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Kilderkin, Eng. biermaat, 81,785 liter.
Leinster, 1990 K.M. 2 , 60,129 inw. Hoofdst.
Kilibaloe, gebergte op Borneo.
Tullamore.
Kilima Ndsjaro, de hoogste berg van AfriKing's Lynn, stad, Eng. graafschap Nor-

folk, 20,289 inw.
ka, in Duitsch-O.-Afrika, 5998 M. hoog.
Kilkenny, Iersch graafschap, prov. LeinKingsmillreilanden, zie Gilbert-eilanden.
Kingston, hoofdst. van Eng.-W.-Indic, op
ster, 2063 K.M. 2 , 79,159 inw. Hoofdst. K.,
10,499 inw.
't eiland Jamaica, 46,542 inw. ; uitvoer van
Kilmarnock, stad, Schotsch graafschap koffie en suiker. (2) stad, Eng. graafschap
Ayr, 34,161 inw.
Surrey, aan den Theems, 41,886 inw. (3) stad,
Kilo, (Gri.) duizend.
in Canada met haven aan het Antorio-meer,
Kilogram, afgekort K.G. = 1000 Gram of 2 18,043 inw. (4) stad aan de Hudson, staat
New-York, N.-Am., 24,535 inw.
pond.
Kingstown, stad, Iersch graafschap Dublin,
Kilometer, afgekort K.M. = 1000 Meter of
17,356 inw. (2) Hoofdst. van 't Eng. eiland
12 min. gaans.
Kilsyth, stad, Schotsch graafschap Stirling, St. Vincent, 4547 inw.
Kinine, zie Kina.
18,403 inw.
Mini Boela, berg, N.'lijk Borneo, 4165 M.
Kilwa Kisiwani, een der hoofdplaatsen van
hoog.
Duitsch-O.-Afrika, 10.000 inw.
Kinker, (Johannes) Ned. literator en phil.,
Kim, horizon. (2) de stof, die op bedorven
bier, azijn, ingelegde augurken enz. komt, 1 764/1845 ; schreef o. a. „Oedipus te Kowordt voortgebracht door gisting. Zie Gist.
bonne".
Kimberley, stad in West-Griqualand, Eng.
Kinkhoest, (Tussis convulsiva) een slijmKaapkolonie, 28,718 inw. ; in den omtrek de hoest, die zich openbaart door periodieke,
rijkste diamantvelden, worden 1876 ontdekt. krampachtige hoestbuien, soms met braking .;
De stad 15/10 1899 tot 15/2 1900 vergeefs door de minste prikkeling kan zoo'n hoestbui verde Boeren belegerd. wekken. Komt meest bij kinderen van 2-8
(2) (John Wodehouse, graaf van) Eng. jaar voor. Genezing is hoofdzakelijk frissche
staatsman, 1826/1902 ; was minister van kolo- lucht ; hulp bij 't hoesten, het omboog houden
nien. der armen.
Kimbren, zie Cimbren.
Kinross, Schotsch graafschap, 200 K.M. 2 ,
Kimolos, (Argentiera) eiland der Gri. Cycla- 6981 inw. Hoofdst. K., 2385 inw.
den, 42 K.M. 2 , 1655 inw
Kinsbergen, (Jan Hendrik van) Ned. admiKimswerd, dorp, gem. Wonseradeel, Friesl., raal, 1835/1819 ; versloeg de Eng. bij de Dog800 inw.
gersbank ('81) ; bracht 1795 den Prins naar
Kina, de bast van een boom uit tropisch Eng.
Amerika, doch thans veel in Ned.-India verKinzig, rechter rijrivier van den Rijn, in
bouwd ; geslach -,, der Cinchona, levert de Baden, 112 K.M. lang. (2) rechter zijrivier
kinine of chinine. Is koortswerend, dock bij van den Main, Hessen-Nassau, 82 K.M. lang.
veel of ondoelmatig gebruik vergiftigend.
Kioe-kiang, tractaatshaven, Chin. prov.
Kincardine, Schotsch graafschap aan de Kiangsi, aan de Jang-tse-kiang, 55,000 inw.
Kioeng tsjou, zie Kiang-tsjoe.
N.-zee, 993 K.M. 2 , 40,948 ind. Hoofdst. StoKioe sjoe, Japansch eiland, 43,614 K.M. 2 ,
nehaven.
Kind, (Johann Friedr.) Duitsch dichter, 6,811,246 inw. ; bergachtig. Hoofdst. Naga1768/1843 ; schreef den operatekst „Der Frei- saki.
Kiosk, (Turk.) tuinhuisje, koffiehuis. (In
schiitz".
Kinderdijk, dijk en buurtschap in de Alblas- Eur.) een klein houten huisje tot verkoop van
kranten.
serwaard, Z.-Holl.
Kioto, (Miako), de heilige stad der JapanKinematograaf, eigenlijk een verbeterde
tooverlantaarn, waardoor een reeks doorzich- ners, op 't eiland Nipon, 353,139 inw. ; porcetige fotographieen electrisch verlicht en ver- lein-, goud- en zilverindustrie, tempels.
Kippen, zie Hoenders.
schoven worden ; deze worden op het dock geKipling, (Rudyard) Eng. schrijver, geb.
worpen en vloeien door de snelheid in elkander, waardoor het schijnt alsof daar de ge- 1865 ; schreef o. a. „Het gedoofde licht".
Kirchhoff, (Robert) Duitsch natuurkunheele gebeurtenis zich afspeelt. Deze rollen
dige, 1824/87 ; prof. te Heidelberg.
(films) zijn soms 8 a 10 M. lang.
Kirchharde, gem., Pruisisch regeeringsdistr.
Kinetoscoop, een door Edison uitgevonden
toestel ter aanschouwing van levende beelden, Arnsberg, 11,152 inw. ; steenkoolmijnen.
ICirgiozen, een Turkotartaarsche nomadenging den Kinematograaf vooraf
volksstam ; hoofdstarn de Kara-K., zwerven
King, (Eng.) koning.
(2) (Matthew Peter) Eng. componist, 1773/ in het steppengebied van N.-Turkestan, Beneden-Wolga tot aan de Kaspische Zee road. Zij
1823.
King's County, graafschap in Ierland, prov. noemen zichzelf kozakken.
-

-

.

-

-
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Kirin, prow. in Mandsjoerije, China, 270.000
K.M. 2 , 626.000 inw. Hoofdst. K., 120.000
inw. ; tabak.
Kirkcaldy, hoofd- en havenstad, Schotsch
graafschap Fife, 34.079 inw. ; zeebadplaats.
Kirkcudbright,
of East-Galloway, graafschap in Z.W.-Schotland, 2470 K.M. 2 , 39,470
inw. Hoofdst. K., 2533 inw.
Kirkwall, hoofdstad, Schotsch eiland Orkney, Schotland, 4000 inw.
voorheen Malys, rivier in
Klein-Azie, mondt in de Zwarte Zee, 915
K.M. lang, niet bevaarbaar.
Kisjinef, hoofdst. van Russ. gouv. Bessarabia, 108,796 inw. ; tabaksindustrie.
Kislev, 9e maand van het Joodsche jaar.
Kisser, eiland in de Banda-zee, 132 .KM. 2 ,
9000 inw.
Kissingen, veelbezochte badplaats in Beieren, distr. Unterfranken, 4755 inw.
Kisteripas, een 2522 M. hooge pas in
Zwitsl., tusschen de kantons Glarus en Graubiinden.
Kistna, (Krisjna) rivier in Z.'lijk Voorindie, mondt in de Golf van Bengalen, 1038
K.M. lang.
Kitschner van Khartoem, (Lord Horatio
Herbert, viscount) Eng. generaal, gob. 1850 ;
veroverde door de overwinning bij Omder-

Kta

Klapbes, (Ribes Grossularia) de algemeea
bekende vruchten van den Doornstruik, komt
ook in ons land veelvuldig voor ; werkt laxee-

rend.

Klapperboom, zie Kokospalm.
Klaproos, zie Papaver.
Kjelland, zie Kielland.
Klaproth, (Martinus Heinrich) Duitsch
scheikundige, 1743/1817 ; prof. to Berlijn.
Klar-Elf, rivier in Wermland, Zweden, 367
K.M. lang.
Klarinet, clarinet, algem. bekend houten

blaasinstrument.

KLA1ZINET.

Klarissen, een kloosterorde voor vrouwen,

door

de heilige Klara (1193/1253) gesticht,
stelt zich ten doel de opvoeding der jeugd.
Kiassenstrijd, naam door de socialisten in-

gevoerd, voor den strijd tusschen de klaseebelangen der bezitters en niet-bezitters.
Klassiek, tot de eerste klasse behoorend,
de beste, de eerste, K. schrijvers, de schriivers van een land, die tot de eerste, de beste
behooren, vooral die uit den bloeitijd der letteren. K. letteren, Lat. en Gri. letteren, phililogie.
KITSCIINER VAN KIIARTOEM.
Kiassificeeren, in klassen indeelen.
Klattau, stad in Bohemen, 12,793 inw.
Klauscnburg, Hong. komitaat in Zevenman, '98, Soedan, 1900 opperbevelhebber in
Z.-Afrika, waar hij den oorlog beeindigde. burgen, 5149 K.M. 2 , 204,361 inw. Hoofdst,
K., 49,295 inw.
1902/9 opperbevellaebber in Indio.
Kjangri, stad, Turksch vilajet Kastamoeni,
Klein-Azie, 16.000 inw.
Kjelzy, gouv., Russ.-Polen, 10,093 K.M. 2 ,
763,746 inw. Hoofdst. K., 23,189 inw.; koperen loodmijnen.
Kizznicater, hoofdstad, Griqualand, Z.Afrika.
Klaaswaal, gem. in Z.-Holl., bij Oud-BeierKLAUWIER.
land, 1774 inw.
tclacideradatsch, met veel spectakel jets
Klauwier, (Lanius) geslacht van vogels,
breken ; Imam, van een politick, satiriek
weekblad, to Berlijn uitgegeven, 1848 opge- waarvan in Ned. de Klapekster, roode en
grauwe K.
richt.
Klauwzeer, zie Mond- en Klauwzeer.
Kiadno, stad in Bohemen, 18,573 inw.
Klaver, (Trifolium) wordt bij ons verbouwd
Klagenfurt, hoofdst. van Karintie, 24,314

inw.

voor veevoeder en komt in 't wild voor, heeft
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roode en witte bloemen, wel schapenbloemen. Gartman, gevierde Ned. tooneelspeelster,
genoemd ; heeft 3-vingerige blaadjes en bij 1818/85.
hooge uitzondering 4-vingerige.
(2) (Frits Smith) Ned. literator, geb. 1845 ;
schreef onder pseud. „Piet Vluchtig". Hoofdred. van „Den Gulden Winckel".
Klein Rusland, Z.W.'lijk deel van Rusl.,
bewoond door Klein- en Rood-Russen, een
Slavonische volksstam ;• hun taal is Russ.,
vermengd met Poolsch, deze heeft weder verschillende dialecten. Hun literatuur is van
de lle tot de 18e eeuw.
Kleist, (Heinrich von) Duitsch dichter,
1777/1811.
Kleptomarlie, (Gri.) ziekelijke steelzucht.
Kierezy, Oud-Katholieken. (Zie ald.)
Klerk,
(Rein:er de) gouverneur van N.Indie, 1710/80.
K lerksdorp, plants in Potchefstroom,
KLAVER.
Transvaalkolonie, 6000 inw. ; goudvelden.
Kleurenblindheid, (Daltonisme) het onverKiavier, of Klaviatuur, het toetsenbord van
mogen kleuren te kunnen onderscheiden.
piano en orgel.
Kleurlingen, in alle landen de niet voibloed
blanker, ; het scherpst in Amerika bekend.
Klieren, (Glandulae) naam van een menigte
kleine organen in het menschelijk lichaam,
die de verschiliende lichaarnssappen afscheiden.
Klioriiekte, zie scrofulose.
Klimaat, (Gri.) de gemiddelde atmosfeertoestand van een deel der aardoppervlakte.
Klimakterische jaren, de jaren waarin het
men schelijk lichaam overgaat van het eene
stadium in 't andere, b. v. bij de vrouw het
intreden en ophouden der menstruatie. (KliJ. B. KLEBER.
makterium).
Klimax, (Gri.) trap, stilging, b.v. het mei
Kieber, (Jean Baptiste) Fr. generaal, 1753/ steeds meer vuur en nadruk spreken van een
1800 ; nam 1798 Alexandria in, versloeg de redenaar.
Turken.
Klimmen, gem., Limburg, bij Heerlen,
Kleef, Cleve, stad, Pruisisch regeerings- 1400 inw.
distr. Dusseldorf, 15,498 inw. ; was 1417/1614
Klimop, (Hedera, Helix) een in ons land
de hoofdstad van het graafschap Cleve. IJzer- veel voorkomende plant, kan zeer hoog en
industrie. Dom uit de 14e eeuw.
oud worden ; de takken krijgen een dikte van
Klei, een scheikundige verbinding van een arm, de worteltjes waarmede deze zich
kiezelzuur, alluminiurn, zand, water en vele vasthechten, nemen geen voedsel op.
organische stoffen. Vruchtbaar en ook geKlinkharner, (Jacob Frederik) geb. 1854;
bruikt voor steen- en pottebakkerijen.
prof. in de architectuur te Delft.
(Bernhard) Duitsch componist,
Klein,
Klinick, een ziekenhuis, waar onderricht
1793/1332.
wordt gegeven aan bet ziekbed. (Ook) een in* Klein Azle, schiereiland aan de W.-Dust riehtiug, waar niet-bedlegerige patienten
-

-

van Azie, tusschen Zwarte Zee, Zee van
Marmora en Egeische Zee, 429,490 K.M.2 worden
geholpen.Ned. schilder, geb. 1852.
Klinkenberg,
5
9,522,500 inw., meest Turken. Het land is
Klippen, rotsen, steenmassa's, die even
bergachtig, Bergen tot 3477 N. hoog, rijk aan boven het water uitsteken of (blinde K.) die
allerlei, heeft 2800 K.M. spoorweg. Kwana onder den waterspiegel zijn gelegen ; leveren
ongev. 14e eeuw aan Turkije. veel gevaar voor de scheepvaart op.
(Meer. Maria Johanna) geboren
guipvich, (Chaetodontini) eon groep der
Kleine,
stekelvinnigen, meest bewoners der tropische
zeeen ,• leven meest bij of op riffen en klip*) Wat men niet op 't woord klein- kan pen ; de meesten zijn eetbaar.

vinden, zoeke men op 't hoofdwoord, b.v.
Kleine Belt op Belt.

Kllisma, linker zijrivier van de Oka, Rusl.,
668 K.M. lang.

Klo
Kloempang,
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baai aan de 0.-kust van

Borneo.

Klopstock,
(Friedrich Gottlieb) beroemde
Duitsehe dichter, 1724/1803 ; schreef o. a. de

Kloempang-Doewa, staatje aan de 0.-kust „Messias".
van Borneo.
Moe, vulkaan op Java, 1731 M. hoog.
Kloetinge, gem., Zeel., bij Goes, 1437 inw.
Krokkenist, carilloneur, klokspeler.
Kiompvisch, (Orthragoriscus) ook wel
maanvisch, een zonderling gevormde vischsoort nit de tropische zeal), bestaat uiterlijk

F. 0. KLOPSFOCK.

KLOMPVISCH

eigenlijk slechts uit een grooten kop met ruwe
stekelige huid.
Klond!, ;, eon beroemd dal in 't Zwits. kanton Glarus.
".14.,ndyke, een in 1897 ontdekt goudveld in
distr. Jukon, Canada, 2100 K.M.Z.
K loos, (Willem Johan Theodoor) Ned. literator en dichter, geb. 1859 ; mede oprichter
van „De Nieuwe Gids". K. beboort tot de
eerste Ned. dichters van onzen tijd.
(2) Kloos—Reyneke van Stuwe, zie Reyneke van Stuwe.
Klooster, gebouw of gebouwen waarin monniken of nonnen gemeenschappelijk leven,
aar cie regels daarvoor geldend. Aileen
Kath. hebben kloosters.
Kloosterburen, gem., Gron., bij Onderdendam, 2122 inw.
Kloosterzande, dorp, gem. Hontenisse,
Zeel., 500 inw.
Klootsohieten, een spel, veel in Friesl. en
Drente beoefend, bestaat uit het verwerpen
van twee houten bailer, over het ijs.
Kloplacht, drijijacht.
Klopkever, (Anobiurn Pertinax) ook wel
doodkloppertje, eon boorkevertje van 4/5

Kluizenaar, bewoner van eon kluis,
iemand, die zich van de wereld afzondert, en
zich aan overpeinzingen overgeeft.
Klundert, gem. in N.-Brab., bij Zevenbergen, 4207 inw.
Kluyver, (Jan Cornelis) Ned. wiskundige,
geb. 1860 ; prof. to Leiden.
K.M., afkorting van Kilometer. K.M. 2 ,
vierkante K.M.
Knaagdieren, (Rodentia) een soortenrijke
groep van zoogdieren, gekenmerkt door twee
scherpe snijtanden voor aan elke kaak ;
hierop volgt een kleine ruimte en dan volgen de maaltanden. Meest kleine, beweeglijke dieren, eten meest plantstoffen ; tot hen
behooren : muizen, ratten, hazen, konijnen,
eekhoorn.s, bevers, stekelvarkens enz.
Knargas, een mengsel van twee gassen,
hoofdzakelijk 2 deelen waterstofgas en 1 deel
zuurstof of 5 deelen dampkringslucht ; geeft
met een enkele vonk een hevige ontploffing.
Knalkwik, knalzilver, knalgoud, een 3-tal,
knalzouten, die reeds door wrijving of stooten oritploffen Worden verkregen door een
der metalen scheikundig to verbinden met
knalzuur. (Zie aid.) De bereiding is uiterst
gevaarlijk, de kracht is ongeevenaard.
Knalzuur, wordt verkregen door salpeterzuur op alcohol to laten werken.
Knapper,
(Christiaan) Ned. wiskundige,
geb. 1841 ; samensteller der bekende boeken
voor b.andelsrekenen.

S. 14:NE!P.1).

an .M. Tang, kcmt in Lout en boeken voor en
tiCraipp, (Sobastiaan) Duitseli 11.-Katb.
rnaakt
/mats cent tikhend gehiid,
geestelijke
natuurdokter, 1821/97 ; bekend
welk bet
van ilet, mannetje of het ore zijn koudwatc;r-kuren en het blootvoets
wijfje is.
loopen i 1 nal, grag.
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Kneippkuur, de verschiliende koudwater- de Pietermannen ; heeft een gepantserden
methoden tegen ziekten, door Kneipp aange- kop, kan met zijn groote borstvinnen kruigeven. pen. Er zijn ongev. 40 soorten.
Kneppelhout, (Johannes) Ned. schrijver,
1814/85 ; schreef onder pseud. Klikspaan.
Kneu, een in Ned. voorkomende oink, ook
hennepvink genaamd ; kamer-zangvogel.
Knevelarij, een misdrijf, reeds bij de Rom.
bekend, alleen mogelijk door ambtenaren, die
belast zijn met de inning van gelden van
regeeringswege, te bedrijven ; bestaat hierin,
KNOR13 A AN.
dat de ambtenaar meer vordert dan noodig is
of hem opgedragen is. Wordt als crimineel
Knorr, (Ludwig) verdienstelijk Duitsch
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste scheikundige,
geb. 1859. Prof. te Jena.
zes jaren.
Knowledge is power, kennis is macht.
Knickerbockers, afstammelingen der Holl.
Knowles, (James Sheridan) Eng. tooneelin New-York, in 't algem. New-Yorker. Naam speler en schrijver, 1784/1862.
naar aanleiding der pseud. van Washington
Knox, (John) de hervormer van Schotland,
Irving voor zijn „History of New-York".
1507/72.
Knife, (Eng.) mes.
Knoxville, stad, staat Tennessee, N.-Am.,
Knight, (Eng.) ridder. K. of Labour, rid- 32,637
inw.
ders van den arbeid. Arbeiders-vereeniging in
Knut, of Kanut, de Groote, koning van
Amerika.
Denem. en Eng., 1014/35 ; veroverde Noorw.,
Knijpe, Beneden-K. en Boven-K., 2 dorpen voerde het Christendom in.
in gem. Schoterland, Fries)., 700 inw.
Kobalt, een staalgrauw, zeer hard en
Knipperdoiling, (Bernard) wederdooper uit
Munster ; was 1533 stadhouder en scherprechter, weed 1536 op gruwelijke wijze terecht
gesteld.
Knin, stad in Dalmatia, 22,772 inw.

moeielijk sraeltbaar metaal, het eerst door
Brandt in 1733 afgescheiden van de verbindingen met zwavel, arsenic= en. ijzer. De
verbindingen hebben allerlei kleuren, daarom
veel als verfstof gebruikt.
Kobeijaki, stad, Russ. gouv. Poltawa,
11,936 inw.

Knobelsdorff-Brenkenhoff, (Nataly von)
Duitsche romanschrijfster, pseud. Eschtruth,
geb. 1860.
Koblenz, zie Coblenz.
Knoet, een in Rusl. gebruikt wordende
Kobold, kabouter, berggeest, bergmangeese), zweep.
netje.
(2) lie Knut.

R. KOCH.

Koch, (Robert) Duitsch geneeskundige,
geb. 1843. Prof. te Berlijn ; ontdekte den
tuberkel- en cholerabacil.
(2) (Bernard) Ned. musicus, 1791/58.
(3) (Carl Frederik August) Ned. geneeskundige, geb. 1859 ; prof. te Groningen.
Kocher, rechter-zijrivier van den Neckar,
KNOFLOOK.
180 K.M. lang.
Kock, (Charles Paul de) Fr. roman- en
Knoflook, (Allium sativum) een plantengeslacht der Liliaceeen, een bolgewas uit tooneelschrijver, 1794/1871.
(2) (Hendrik Marcus de) Ned. krijgsman,
Indie, gelijkt veel op uien.
Knollendam, dorp, gem. Wormerveer, N.- 1779/1845. 1817 opperbevelhebber van het
Ned. O.-Indische leger, 1836 minister.
Holl.
Kockengen, gem. in Utrecht, bij Maarssen,
Knoop, bij de scheepvaart 6,8 Meter.
Knorhanen, poonen, een bekende visch- 1000 inw.
Koeang-soe, keizer van China, geb. 1872;
soort, orde der stekelvinnigen, gelijkend op

Koe

446

broeders zoon van de keizerin-weduwe, kwam.
'75 onder regentschap van zijn tante op den
troon, 1889 zelfstandig en '98 weder onder
toezicht. 1909 beiden plotseling overleden,
opgevolgd door den 2en zoon van Tsjoen,
jongste broeder van Koeang-soe, geb. 1905,
onder regentschap van zijn vader.
Koedijk, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 1472
inw.
Koekaoea, holfdstad van Bornoe, Soedan,
60,000 inw.
Koekelberg, gem. in Belg. prov. Brabant,
11,500 inw.
Koekoek of Koekoeksvogels, (Coccyges) een
soortenrijke vogelfam., behoort tot de klimvogels ; de gewone koekoek is zoo groot als

Kof

Koerdistan, land der Koerden, een land in
Noord-Azie, 150.000 K.M. 2 .
Koerllen, Jap. eilandenreeks in den Stillen
Oceaan, vanaf Kamtsjatka tot het eiland
Jesso, 32 eilanden, 1270 K.M. lang, 15,253
K.M. 2 , 500 inw., pelsjagers.
Koerland, Russ. O.-Zee-prov., 27,286
K.M2 , 672,634 inw. Hoofdst. Mitau.
Koeropatkln, (Alexei Nikolajewitsj) Russ.
generaal, geb. 1848 ; was 1898 minister van
oorlog, 1904 verloor hij al zijn manschappen

A. N. KOEROPATEIN.

in den Russ.-Jap. oorlog in den slag bij Liaojang, Jankai en Moekden, 1905 afgezet;
opperbevelhebber over de legermacht in
KO E KO E K.
Mantsjoerije.
Koers, loop, richting, geldsomloop, de
een duif, leeft van insecten, legt zijn eieren
in 't nest van andere vogels, daar hij zelf geen marktprijs van geld of wissels of geldswaarvoedsel genoeg kan vinden en den geheelen dige papieren.
Koesnezk, stad, Russ. gouv. Saratow,
dag op jacht moet. Is in Ned. een zomer20,555 inw.
vogel.
Koetei, sultanaat ter 0.-kust van Borneo,
Koekoeksbloem, naam voor verschillende in
't wild groeiende bloemsoorten, komen meest 90,000 inw.
Koetsveld, (Cornelis Elisa van) Ned. litein hooilanden voor en leveren den bijen veel

honig • hebben verschillende kleuren.
naam voor de gekleurde werkmenschen voor fabrieken, mijnen, plantages enz.
Koemassi, hoofdst. van Ashantib, 35.000
inw.
Koenen, (Matthijs Jacobus) Ned. letterkundige, geb. 1847 ; schreef een woordenboek
der Ned. taal.
Koengoer, stad, Russ. gouv. Perm, 14,324
inw.
Koenraad 1, koning van Duitschland,
911/18. (2) TT, de slier, Roomsch-Duitsch
keizer, 1024/39, geb. 990, vergrootte zijn
land, verklaarde de leenen erfelijk. (3) III,
Roomsch-Duitsch keizer, 1138/52, geb. 1093,
de eerste Hohenstaufen. (4) K. van Marburg, befaamd kettermeester van Duitschl.,
was 1226 biechtvader der heilige Elizabeth,
werd 1233 vermoord. (5) K. van Hoch staden,
aartsbisschop van Keulen, 1238/61, legde 15/8
1248 den gronclslag van den Keulschen dom.
iCoepokken, besmettelijke ziekte aan den
uier der koeien, kan ook op den mensch overgaan. Zie pokken.
Koerden, een Iranische volksstam, leeft
nomadisch in Turksch-Koe,rdistan, 12 mill. en
2/3 mill. in PerziO. Krijgszuchtig.

rator, 1807/93.
Koewacht, gem. in Zeel., bij Hulst, 2627
inw.
Koewala Satoe, rijkje, gouvernement
Atjeh, 2000 inw.
Koewaloe, rivier op Sumatra.
Kof of Kofschip, een rondgebouwde tweema ster.
Katie, de vruchten van de Coffea, een
struikgewas in de tropische landen. Vele
soorten, heeft eivormige donkerbruine of

KOFFILPLANT.

zwarte vruchten, daarin bevinden zich, met
verschillende vliezen. omgeven 2 koffieboonen,
doch ook wel een ; deze is clan rond en wordt
parel- of mannetjeskoffie genoemd.
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Kofoe, hoofdst., Jap. prov. Jamanski,
37,561 inw.
Kog of Kogschip, breed en plat vaartuig,
niet meer in gebruik.
Kohut, (Adolf) Duitsch schrijver, geb.
1848 ; schreef o. a. „Das Ewig-Weibliche in
der Welt".
Kokan, zie Chokand.
Kokel, 2 rivieren in Zevenburgen.
Kokelburg, Groot-K., Hong. komitaat,
3110 K.M. 2 , 143,321 inw. Hoofdst. Schassburg. (2) Klein-K., 1646 K.M. 2 , 108,440 inw.
Hoofdst. Elisabetstadt.
Kokerjuffers, watermotten, lentevliegen
(Phryganidae), een netvleugelig insect, legt
de eieren bij het water, liefst tusschen steenen ; de larven maken zich een kokertje van
sand en plantendeelen, waarin zij zich verpoppen.
Kokosnoot, klapper, de vrucht van den
kokospalm (zie aid.), zeer voedend en vet,
levert ook olie en vet. Is, zooals wij deze kennen, nogmaals omsloten door een dikken,
harigen, minder harden bast.
Kokosolle, de olie of het vet uit de kokosnoot, gebruikt voor pomade, seep, kaarsen
en bereid als een soort boter (Palmine).
Kokospalm, een seer nuttige boom uit de
tropische landen, ook wel klapperboom geheeten (focus nucifera) levert de kokosnoot

KOKOSPALM MET VRUCHT 1N DOORSNEE.

(zie aid.) ; do bladeren dienen als dekking
van daken enz., worden wel 6 M. lang en
1 M. breed, leveren jong een koolsoort ; de
afgesneden bloemstelen, voor den bloeitijd,
leveren een araksoort. Draagt van 6 tot 80
jaar rijkelijk vruchten. Wordt 20 a 40 M.
hoog.
Kokoera, havenstad, Jap. eiland Kioe-sjoe,
36,825 inw.
Kol, (Henri Hubert van) een der medeoprichters der Sociaal-Democratische Arbei-

Kol

derspartij, propagandist der socialistische
ideeen, geb. 1852 ; lid van de Tweede Kamer,
werd 1909 niet herkozen. Schreef verschillende werken. Zijn echtgenoote, Nellie van
K., schreef kinderwerkjes, redactrice van de
Volks-Kinderbibliotheek.
Kota, schiereiland aan de N.W.-kust van
Rusland, ook wel Russ. Lapland genoemd,
tusschen N.'lijke IJszee en Witte Zee.
Hoofdst. K., 600 inw.
Kolberg, badplaats, Pruisisch regeeringsdistr. Coslin, 20,200 inw.
Koller, een paardenziekte, veroorzaakt
door hersenwaterzucht.
Kolding, stad in Jutland, Deensch ambt
Veile, 12,516 inw.
Kolham, dorp, gem. Slochteren, Gron., 650
inw.
Kolhorn, dorp, gem. Barsingerhorn, N.Holl., 800 inw.
Kolibris, (Trochilidae) familie van kleine
vogels, heeft vele soorten ; komt ook in Amerika voor. Zijn alien schitterend gekleurd,
zoeken vliegjes en insecten uit de bloemen,
leggen zeer kleine eitjes.
Koliek, darmaandoening, gepaard met
hevige pijnen in onderlijf.
Kolijn, (Klaas) is waarschijnlijk de schrijver van een rijmkroniek, ongev. 12e eeuw.
Kolin, stad in Bohemen, aan de Elbe,
15,025 inw.
Kolkman, (Mr. M. J. C. M.) Ned jurist,
geb. 1853, lid van de Tweede Kamer, leider
der Kath. Kamerfractie, 1908 minister van
financien.
Kolf 01/15 ijn, (Anthonie Marius) schreef
,Leerboek der algemeene geschiedenis", geb.
1827.
(2) (Roeland Anthonie) Ned. taalkundige,
soon van den vorige, geb. 1857 ; directeur
der H. B. S. to Amsterdam ; gaf den scoot tot
de naar hem genoemde vereenvoudigde spelling der Ned. taal.
!Callum, dorp, gem. Kollumerland, Friesl.,
2000 inw.
Kolkameriand, gem., Friesl., bij Dokkum,
7845 inw.
Kohl, zie Keulen.
Kolohotronis, (Theodor) een der eerste
aanvoerders in den Gri. vrijheidsoorlog,
1770/1843 ; was later een scherp vijand van
koning Otto, werd gevan gen genomen en ter
dood veroordeeld ; deze straf ging over in 20
jaar vestingstraf. 1835 werd hij begenadigd,
tot generaal verheven en kreeg sitting in
den raced.
Kolombae, eiland, residentie Riouw.
Kolomea, stad in Galicie, aan de Pruth,
34,188 inw.
Kolomna, stad, Russ. gouv. Moskou, 20,970
inw.
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Kolonie, (komt van Colonus, landbouwer)
een nederzetting van een yolk in een vreemd
land. Het eerst waren wel de Gri., die kolonien stichtten. In de Middeleeuwen waren de
Spanjaarden de eerste, die kolonien hadden,
daarna Portugal, Ned., Eng., Frankr., Denemarken, en eerst sedert 1884 ook Duitschland. Het koloniaal bezit is thans naar volgorde, met inbegrip van vazalstaten in 1000en
K.M2 . en 1000en inw. als volgt : Groot-Britannie, 30,282 K.M. 2 , 356,207 inw. ; Frankrijk,
8154 K.M. 2 , 50,357 inw. ; Duitschl. 2600
K.M. 2 , 13,125 inw. ; Belgie, 2251 K.M. 2 ,
14,100 inw. ; Portugal, 2146 K.M. 2 , 9160
inw.; Ned. 2016 K.M. 2 , 37,868 inw. ; Ver.
Staten van N.-Am. 306 K.M. 2 , 7930 inw.;
Italie, 247 K.M. 2 , 330 inw. ; Spanje, 216
K.M. 2 , 524 inw. ; Denem. 193 K.M. 2 , 121 inw.
Verder zijn er strafkolonia, inrichtingen
waar een regeering of in 't land self of er
buiten zijn gestraften heenstuurt om daar
arbeid te verrichten ten voordeele van het
land of de inrichting.
Kohn, (Lat.) een beeld of standbeeld van
meer dan levensgrootte.
[Colosseum, (Lat.) het beroernde, door Vespasianus begonnen en door Titus voitooide

KOLOSSEUM.

amphitheater in Rome, 185 M. lang, 156 M.
breed ; plaats voor 87,000 toeschouwers. Is
ten deele behouden gebleven. Zie Amphitheater.
Kolthek Jr., (H.) Ned. anarchistisch
schrijver en spreker, geb. 1872 ; gaf 1901-08
het blad „Becht voor Allen" uit, van of dien
tijd secretaris van het „Nationaal Arbeidssecretariaat" en red. van diens orgaan „De
Arbeid".
Kolywan, stad, Russ.-Siberisch gouv.
Tomsk, 13,599 inw.
Komhuis, scheepskeuken.
Komedie, schouwburg, tooneel, blijspel.
Komeet, staartster, dwaalster ; sterren, die
slechts bij tusschenpoozen te zien zijn, bezitten een nevelachtig omhulsel bewegen zich
niet in een cigen baan, maar onder den in-

vloed van andere hemellichamen. Zij bestaan
uit een kern of kop en een staart, beide
lichtgevend ; zijn soms met het bloote oog
waar te nemen.
Komiek, lachwekkend, grappenmaker.
Komensky, zie Comenius.
Komitaat, graafschap, prov., district.
Komkommer, algem. bekende vrucht der

K OMKOMM E

Cucumis sativus, familie der augurken en
meloenen.
Komkommertijel, de tijd, wanneer de komkommers rijp zijn, dat is de tijd, dat de leden
der regeeringslicharnen en vele anderen naar
buiten zijn en er overal in de steden stilte of
slapte is.
Kommabacilien, bacteria, die de cholera
veroorzaken. Zie Bacteria en Bacillen.
Kommerzienraad, handelsraad, in Duitschland titel voor uitblinkende financiers, groat.
han.delaren, industrieelen enz.
Komoren, Comoren, eilandengroep, aan de
straat van Mozambique, Fr. bezit.
Komorn, Hong. komitaat, 2944 K.M 2 .,
160,028 inw. Hoofdst. K., aan den Donau,
20,264 inw.
Komotau, stad in Bohemen, 15,925 inw.
bruinkool.
Kompas, een instrument uitgevonden in
ongev. 1300, men zegt door Flavio Gioja
bestaat nit een magneetnaald in balans op
een punt gelegen. Deze zal altijd het N.
wijzen en tevens het Z. Daar onder heeft
men een zoogenaamde windroos bevestigd,
een kaart waarop alle windstreken zijn aangegeven, hierdoor zal men dus, hoe men zich
ook draait, de verschillende windstreken
kunnen zien. Deze is echter sedert kort zeer
verbeterd. Thans ligt de naald op een punt
en drijft teveris op glycerine. Hierdoor draait
deze zeer licht en heeft de kracht de daaraan
verbonden windroos mede te draaien. Daarbij
is de juiste ligging van den kop van het schip
op den rand van de daaromheen gelegen ring
aangegeven en kan men dus met een opslag
zeggen in welke richting het schip vaart,
daarbij heeft men nog een kunstige inrich-
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ting, die met een potlood de richting op een
strookje papier aangeeft waarin gestuurd
wordt. Het kompas was bij de Chin. reeds
lang voor ons bekend.
Kong, gebergte, tot 1450 M. hoog, in N.W.-Afrika, tusschen Soedan en Opper-Guinea.
(2) Hoofdplaats van een Fr. landstreek
aldaar.
Kongo, Congo, groote rivier in Afrika,
mondt in den Atlantischen Oceaan, na een
loop van 4200 K.M., waarvan 2000 K.M. bevaarbaar.
(2) voorheen een negerstaat, sedert 1885
deel van Port. Angola, in W.-Afrika.
(3) Fransch gebied, 3 mill. K.M 2 . en 10
mill. inw.
Kongostaat, sedert 1907 een Belg. kolonie
in W.-Centraal-Afrika, 2,252,780 K.M 2 ., in
het gebied van den Kongo, tusschen Atlantischen Oceaan en Port. gebied, 19 mill. inw. ;

WAREN VAN DEN KONGOSTAAT.

waarvan ongev. 2500 blanken. Hoofdst. Boma.
Het land was voor dien tijd een neutrale
staat onder souvereiniteit van Leopold II
van Belgie. Is zeer rijk aan allerlei, doch
vooral aan caoutchouc.
Kongonegers, de negers aan de monding
van den Kongo.
Konia, Turksch vilajet in Z.-Klein-Azie,
103,766 K.M2 ., 1,088,000 inw. Hoofdst. K.,
(oud Iconium), 44,000 inw. ; oude stad, met
vele oudheden.
K oniggratz, stad in Bohemen, 9800 inw. ;
industrie. Bekend door den slag tusschen
Pruisen en Oostenrijk, 3/7 1866, waarbij die
oorlog beslist werd.
K onigin-Charlotte-ellanden, zie Santa-Cruzeiland.
Weinberge,
vooroord
K tiniglige
van
Praag, 52,483 inw.
Ktinigsberg, zie Koningsbergen.
K onigshiltte, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Oppelt, 57,919 inw. ; steenkoolmijnen.
Konigswintor, stadje in Pruisisch regeeringsdistr. Keulen, aan het Zevengebergte,
3800 inw. ; geliefkoosde bezoekplaats van
velen Hollanders.
Konijc, (Lepus cuniculus) knaagdierensoort, fam. der Hazen, meest kleiner dan
deze, graaft holen waarin geheele kolonien
Encyclopaedie 29
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wonen ; wordt veel gejaagd en ook als tarame
konijnen als huisdier gehouden.

KONIJN.

Koninck, (Lodewijk de) Vlaamsch dichter,
geb. 1838 ; schreef o. a. „Het Menschdom
verlost".
Koning, eea erfelijke waardigheid en titel
voor onafhankelijke monarchen. Voorheen
was het stamhoofd koning of eok wel de dapperste.
(2) of Coninck, (Pieter) Vlaamsch yolksleider, geb. 1240 ; streed tegen Philips den
Schoone.
Koninginnebaai, baai aan de W.-kust van
Sumatra.
Konings,
(Gerardus) geestelijk adviseur
van den R.-Kath. Volksbond, geb. 1864.
Koningsbergen, Pruisisch regeeringsdistr.,
prow. 0.-Pruisen, 21,109 K.M 2 ., 1,204,386
inw. Hoofdst. K., aan den Pregel, 223,770 inw.
Oude stad met Gothischen dom van 1333.
Sedert 1901 door een kanaal met de zee verbonden.
Koningsmeer, grootste meer van Duitschland, in Beieren, 16 K.M2 ., 240 M. diep.
Koningswater, mengsel van zoutzuur en
salpeterzuur ; lost goud op.
Konon, (Conon) Atheensch veldheer, versloeg 394 v. Chr. de Spartanen, gest. 390 v.
Chr.
Konotop, stad, Russ. gouv. Tsjernigow,
19,404 inw.
Konstabei, voorheen naam voor de hoogste
kroon- of rijksambtenaar in Eng. ; thans in
Ned. naam voor den onderofficier bij do
marine, belast met het beheer der artilleriegoederen.
Konstantinopel,
(Istamboel of Stamboel,
stad der gelukzaligheid), hoofdst. van Turkije, aan den Bosporus. In 't geheel 1,115,485
inw. ; op Europeesche zijde, 725,940 inw. en
in de eigenlijke stad, 389,545 inw. Is door
vele voorsteden omgeven. Zitting der Turksche regeering. Er is een beduidende industrie. Is ook om zijn ligging een belangrijke
stad, terwijl er zeer vele bezienswaardige gebouwen en kerken zijn. De stad heette eerst
Byzantium en werd 685 voor Chr. gesticht,
330 na Chr. maakte Constantijn de Groote
haar tot hoofdst. van het Rom. rijk ; 1453
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door de Turken veroverd ; 16/12 1897, vrede
tusschen Turkije en Griekenland.
Konstanz, zie Constanz.
Konvool, begeleiding, de dekking van koopvaardij door gewapende macht.
Konvoolloopers, tijdens de republiek der
Ver.-Ned., zij, die de kooplieden berichtten
wanneer de schepen konvooi konden verkrijgen en zich belastten met de betaling der
voorloopige kosten ; (thans) zij, die de biljetten van in- en uitvoer afgeven ; douaneagenten.
Koo, (Johannes de) Ned. literator, hoofdredacteur van het weekblad „De Amsterdammer", 1841/1909 ; schreef het tooneelstuk
„Candidatuur van den heer van Bommel".
Koog, ingedijkt polderland.
Koog-aan-de-Zaan, gem., N.-Holl., bij Zaandam, 3410 inw.
Kookpunt, noemt men de warmte van een
vloeistof, wanneer deze begint to koken. Op
den thermometer het punt, dat de kwik aanwijst als gedistilleerd water begint te koken.
Kool, (Brassica) een gekweekte plantenfamilie, waarvan de meeste tot de groenten
behooren. De roode, savoye, boeren en bloemkool, spruitjes en koolrapen zijn verscheidenheden der Brassica oleracea.
Kool, in zuiveren toestand koolstof genaamd, is een der 4 hoofdelementen van alle
organische stoffen, en blijft bij verhitting
dier stoffen als een poreuze massa achter.
De steenkool en bruinkoollagen zijn ontbindingen van plantenstoffen, die door verlies
aan water (waterstof en zuurstof) rijker aan
koolstof zijn geworden. De organische oorsprong van graphiet en diamant is echter
nog niet bewezen. (Zie verder Koolstof.) De
kool, door verhitting verkregen, bevat steeds
vele andere stoffen, de aschbestanddeelen van
de vorige vormen. Dit kan door zuren gereinigd worden, waardoor men de zuivere kool
krijgt, die slechts op te lossen is in gesmolten
gietijzer ; heeft den vorm van een zwarte
poeder.
(Laurens Bernhardt)
Koolemans-Beynen,
Ned. zee-officier en N.-poolreiziger, 1852/79.
Kooten (Mr. Dr. D. A. P. N.) lid van de
Tweede Kamer, geb. 1871.
Koorhydraten, eon groep van organische
verbindingen, bestaande nit waterstof, koolstof en zuurstof ; komt in 't plantenrijk veelvuldig voor en is het hoofdbestanddeel der
voeding van mensch en dier.
Koolmees, een meessoort.
Kooloxyde, de verbinding van koolstof en
zuurstof ; is een kleur en reukloos gas en
het bestanddeel van alle brandbare gassen. Is
een zeer gevaarlijk vergif. Door deze damp
komt de kolendampvergiftiging voor.
Koolstof, zie ook Kool. Is de zuivere toestand van het kool. Komt in vrijen toestand

Kop

slechts in twee vormen voor. le. het zuivere
diamant (brand zonder de minste asch achter
te laten) ; 2e. het graphiet (potlood), is verbonden met een weinig ijzer. De 3e vorm is
de amorphe, verkregen door kunstmatige
behandeling van kool.
Kooiteer, de teer, verkregen uit steenkool.
Koolwaterstoffen, de verbinding van koolstof en waterstof ; komt voor in Petroleum
en vele etherische olien. Kan ook verkregen
worden door distillatie van organische stoffen
(lichtgas, teer, benzol, naphtaline enz.).
Koolwitje,
een soort kapel, heeft witte

kleur, algem. bekend in ons land als witje.
Koolzuur, is de verbinding van Koolstof en
Zuurstof en vormt zich bij verbranding,
onder toetreding van voidoende lucht. Komt
ook reeds in de darnpkringslucht voor en
wordt door mensch en dier uitgeademd, terwijl
het ook nit plaatsen op de aarde opstijgt en
ook opgelost in water bij de minerale broiinen
voorkomt. Wordt ook gevormd bij gisting.
De planten ontleden het K. weder in kool- en
zuurstof.
Koopmans van Boekeren, (Rinse) Ned.
schrijver, geb. 1833 ; schreef verhalen en
novellen.
Koopvaardij, de scheep-vaart cp 't gebied
van handel.
Koorts, (febris) is Been eigenlijke ziekte,
doch steeds het gevolg van een ongesteidheid.
Het is de verhoogde snelheid van den bloedsomloop en de daarmede gepaard gaande on-.
gesteldheden, die dikwijls dan door het geheele lichaarn optreden, hoofdpijn, rugpijn
enz. De genezing moet zijn het wegnemen der
oorzaak ; de koorts wegnemen is meest onmogelijk en bepaald verkeerd.
(2) (Gele) zie Gele koorts.
Kooten, dorp, gem. Achtkarspelen, Fries1.,
1200 inw.
Kopeke, een Russ. koperen munt, 1.9 cent.
Kopenhagen, hoof dst. en voornaarnste handels- en havenstad van Denemarken, aan de
Sond, 400,575 inw. ; met alle voorsteden
491,296 inw. ; vele oude en nieuwe bezienswaardige gebouwen, musea, scholen enz. Verder vele fabrieken. In de 12e corny was het
een visscherdorpje. 1416 ingenomen door
Erik, koning van Pornmeren ; werd later residentie ; 1807 gebombardeerd door de Eng.
Kopenick, voorstad van Berlijn, 27,721 inw.
Bekend door de Hauptmann van K., de
schoenmaker Voigt, die 1906 als kapitein
gekleed den burgemeester gevangen liet nemen
en de kas stal.
Koper (Caprum) een metaal, komt gedegen., doch verbonden met zuurstof of zi,vavel
in de natuur voor, is licht smeedbaar, doch
zeer vast. Is een goede geleiding voor warmte
en electriciteit ; smelt bij gloeihitte. Wordt
gebruikt voor allerlei doeleinden, doch veel
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patriarch mag niet huwen. Ook hebben zij
de oorbiecht.
Koptische taal, is de laatste vorm van het
Egyptisch, wordt thous nergens meer gesproken, en is door het Arabisch verdrongen.
Slechts in de kerk spreekt men die taal nog
en wordt in die taal gebeden. De literatuur
is bijna uitsluitend godsdienstig.
Koraal, of Choraal, eenstemmige muziek,
meest voor kerkgezangen.
(2) een horde, kalkachtige mosso, die voorheen voor een delfstof werd gehouden, doch
later bleek te zijn het gemeenschappelijke
huis of lichaam van vele diertjes ; het is een
stok of tak van de overblijfselen van de gestorven voorgaande diertjes, waarop zich
steeds weer nieuwe wezens vormen, om op
hun tijd weer onder de levende te vergaan.
Deze diertjes sterven dadelijk als zij boven
water komen. Geheele riffen en eilanden zijn
door deze diertjes gevormd. Zij komen voor
in de zeeen der heete en gematigde luchtG. KOPP.
streken. Van deze stof maakt men sieraden,
tang medelid van het Pruisische heerenhuis. terwijl het bloedkoraal veel waarde heeft en
Bemiddelaar tusschen Pruisen en het Vati- veel gezocht wordt.
Koraal-eilanden of riffen, zijn ontstaan
caan.
Koppelarij, een strafbaar misdrijf tegen doordat de koraalpolypen eerst een zekere

voor legeeringen als messing, brons enz. Was
reeds zeer vroeg bij de volkeren bekend.
Koperantimoon ; een delfstof bestaande uit
koper, antimoon en zwavel.
Kopergroen, de zeer vergiftige koperoxyde.
Kopertijdvak, het tijdvak der voorhistorie,
waarin men voor allerlei werktuigen koper
gebruikte.
Kopp, (Georg) kardinaal en vorst-bisschop
van Breslau, geb. 1837 ; werd 86 voor levens-

de zeden, door als bemiddelaar of tusschenpersoon op te treden of gelegenheid te geven
bij het plegen van ontucht.
Koppensnelien, een gruwelijke gewoonte
bij sommige volksstammen in den Indischen
Archipel, om van de lijken van hun verslagen
vijanden deelen, meest den schedel, mede te
nemen en deze te bewaren.
Koppermaandag, de eerste Maandag na
Driekoningen, voorheen een feestdag ; verdwijnt meer en meer.
Koppootige weekdieren, (Cephalopoda) een
groote klasse van weekdieren, hebben een
duidelijk van het lichaam te onderscheiden
kop, waaraan 8 a 10 yang- of voelarmen,
waarmede zij zich ook voortbewegen ; daarom pooten. genoemd ; voeden zich meest met
a,ndere weekdieren of kleine schaaldieren.
vliegen, kevers enz., die
Koprophagen,
leven van de uitwerpselen van andere dieren.
Kopten, de directe, Christelijke nakomelingen der oude Egyptenaren ; ongev. 400,000
zielen ; hebben breed voorhoofd, scherp gesneden neus en zwart, licht gekroest haar.
Koptische kerk, een Christelijke kerk, die
echter van oorsprong of tot heden vast
heeft gehouden aan allerlei oude vormen.
De Kopten hater de andere Christenen, soms
nog meer dan de Mohammedan.en. Zij gelooven dat Marcus hun voorvaderen tot het
Christendom heeft gebracht en hun eerste
patriarch is geweest. Zijn opvolgers dragen
alle dien titel en wonen in Kairo. Zij vasten

hoogte of vasten grond bouwden, waarop
door de zee allerlei stoffen werden gespoeld,
totdat zich een deel boven het water verhief ;
de zee bracht ook vruchten of zaden aan en

spoedig ontstond daar een weelderige plantengroei.
Koraalpolyp, of Koraaldiertjes, zijn de zeer
kleine wezentjes, die leven in de zeeen der
tropische en gematigde luchtstreken. Hun
KORAAL POLYP,

I POLYPENSTOK.

II

DEEL DAARVAN.

lijkjes vormen den ondergrond van het nageslacht. Zie verder koraal en koraal-eilanden.
Koraalslangen, een vergiftige slangensoort
uit de tropische landen ; verschuilt zich des
daags ; fam. der brilslangen.
Koraalzee, een deel der Z.zee.
elke Vrijdag, laten zich doopen door onderKoran, (Alkoran) is het heilige boek der
dompeling en laten zich ook besnijden. Hun
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Mohammedanen. Het omvat alle openbaringen die Mohammed te Medina ontving, en te
Mekka van den engel Gabriel. Het is in 't
Arabisch geschreven en heeft 114 hoofdstukken. Het omvat geloofs- en zedeleer en heeft
tevens voorschriften van burgerlijk- en strafrecht, gezondheidsregelingen en staatkunde.
Kordofan, een landschap in O'lijk Soedan,
108,280 KM2 , 280,000 inw. ; was 1821/83
deel van Egypte ; door den opstand van den
Mandi ontnomen. 1900 weder terug gegeven.
Korea, O.-Aziatisch schiereiland tusschen
de Gele- en Jap. zee en de Straat van Korea,
218,650 KM2 ; (1901) 5,713,244 inw., waarvan 86,000 Christenen, overigens Boeddhisten. Het land is geheel doorloopen met een
hoog gebergte, en heeft weinig rivieren. Is
echter zeer vruchtbaar en levert vele delfstoffen. Er worden veel grove porceleinwaren

Kos

K., 29,135 inw. ; handel, haven. Werd vergeefs eenige malen door de Turken belegerd.
(2) Een Gri. nomos, 1092 KM 2, 124,578
inwoners.
Korhoen, (Tetrao tetrix) een hoenderachtige vogel, in ons land in Drente, Overijsel

KORTIOEN.

WAPEN VAN KOREA.

gemaakt. Het land was tot 1895 een absolute monarchie, thans onder oppertoezicht
van Japan. Het heeft 1108 K.M. spoorweglijnen en 3491 KM. telegraaflijnen.
Hoofdstad Seoel. In 1884 kwam het land
in opstand en was de oorzaak van den oorlog
tusschen Japan en China. 1895 werd het
land onafhankelijk verklaard, maar sedert
1904 geheel in ba,zit van Japan. Het land
werd voor den handel 1897 geopend.
Korenbloem, (Centaurea) de movie blauwe
bloempjes, die meest tusschen rogge, doch

en Geld. ; behoort tot de ruigpoothoender8.
Korinthe, zie Corinthe.
Korjaken, een Mongoolsche volksstam,
woont in Russ. 0.-Siberie. Kustgebied.
Kornak, (Arab.) een olifanten-oppasser.
Kornoelje, (Cornus) kornel, een sierplant,
heeft gele bloemen en fraaie roode steenvruchten, die eetbaar zijn.
Kornuit, voorheen een boer, kinkel ; thans
meer gezel, kameraad, speelgenoot.
Koromandel, deel van de Z.-O. kust van
Voor-Indio.
Kiiros, linker zijrivier van de Theisz, 445
KM. lang.
(2) Nagy-K., stad in Hong., komitaat
Pest, 26,512 inw.
(Lichenes) een groep van
Korstmossen,
planten die meest voorkomen op boomen en
rotsen in de koude luchtstreken. Zij ontleenen hun voedsel aan de dampkringslucht en
vermenigvuldigen zich door deeling. Zij
kunnen zeer oud worden en hebben een zeer
taai leven. Kunnen een tijd gedroogd blijven
leven en groeien weder bij bevochtiging.
Eenige zijn geneeskrachtig, vergiftige heeft
men tot nog toe niet gevonden.
Korte-Hemmen,
dorp, gem. Smallingerland, Friesland, 250 inw.
Kortenhoef, gem., in N.-Holl., bij 's-Gravenland, 1117 inw.
Kortgene, gem., Zeeland, eiland N. Beveland, 1204 inw.
Kortrijk, (Fr. Courtrai) stad, Belg. prov.
W. Vlaanderen, 33,495 inw. ; textiel-industr.
1302 ald. Guldensporenslag.

Korund, een hoog geschat edelgesteente,
ook tusschen andere granen groeit ; behoort
komt in allerlei kleuren voor ; volgt in hardtot het onkruid.
Korfoe, of Corfu, het N'lijkste Ionische heid op diamant.
Kos, Turksch eiland der 721ijke Sporaden,
eiland, 712 KM', 90,872 inw. Speelde een

groote rol in de Gri. geschiedenis. Hoofdst. 337 KM 2 , 10,000 inw. Hoofdst. K., 3000 inw.
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Kosoiuszko, (Thadeus) Poolsch vrijheidsheld, 1746/1817 ; streed met goed gevolg
tegen Rusl., doch werd 94 gevangen genomen ; 96 vrijgelaten.
Koslin, Pruisisch regeeringsdistr. in prov.
Pommeren, 14,027 KM 2, 587,783 inw. Hoofdstad K., 20,417 inw.
Koslow, stad, Russ. gouv. Tambow, 40,347
inwoners.
Kosmisch, wat betrekking heeft op de
aarde.
Kosmographie,
(Gni.) aardbeschrijving,
heelal-beschrijving.
Kosmologie, (Gri.) de leer van het heelal,
de leer, de kennis van alles wat wij met onze
zintuigen kunnen waarnemen, de aarde, de
planeten, de kometen, enz.
Kosmopollet, (Gri.) wereldburger, iemand,
die alle landen kent en zich overal thuis voelt.
Kosmopolitisme,
(Gri.) de wereldburgerschap, de beschouwingen, dat de menschheid een geheel is en niet verdeeld 'nag worden in rassen of nationaliteiten. Staat dus
recht tegenover het nationalisme.
Kos nos,
(Gri.) heelal, wereldorde. M ak r o k o s m o s, de geheele aarde, het groote
leven, staat tegenover M i_k rokosmo s,
het leven in 't klein, b.v. van menschen en
dieren
Kosovo, Eur.-Turksch vilajet, 24,000 KM 2 ,
750,000 inw.
Kossuth,
(Lodewijk) Hong. staatsman,
1802/94 ; word 48 president van de Hong.
regeering, nam, Coen de opstand zou uitbreken de geheele regeering in handen en onderdrukte de revolutie ; moest later echter
vluchten.
Koster, zie Coster, ook boekdrukkunst.
(2) (Edward Bernard) Ned. dichter, geb.
1861; sehreef o. a. „Niobe".
Kostroma, Russ. gouv., 84,149 KM 2 ,
1,429,228 inw. Hoofdst. K., aan den Wolga,
41,268 inw.
Kostverlorenwetering of K.-•aart, vaart
in N.-Holl. bij Amsterdam en Sloten.
Kota, (Maleisch) vesting, versterking.
Kota Pinang, rijkje op Sumatra.
Kota-Radja, hoofdpl. van het gouvernement Atjeh, op Sumatra, 4800 inw. Zetel
van gouverneur en assistent-resident.
Kotawaring, rijk op Z'kust van Borneo.
Kotsj-Bihard,
Eng.-Indische vasalstaat,
3385 KM2 , 567,037 inw. Hoofdst. K., 11,000
inwoners.
Kotter, een snelzeilend en manoeuvreerend
vaartuig.
Kotzebue,
(August Friedrich Ferdinand
von) Duitsch schrijver en blijspeldichter,
1761/1819. Ging in Russ. dienst en bestreed
de revolutionaire beginselen ; werd vermoord.
(2) (Otto von) zoon van den vorige, zeevaarder, 1787/1846.

Kra

(3) (Paul, graaf von) broeder van den
vorige, Russ. generaal in den Krim-oorlog,
1801/84.
Koudekerke, gem. in Z.-Holl., bij Alphen,
1516 inw.
Koudekerke, gem. in Zeel., bij Vlissingen,
2757 inw.
Koudvuur, volksnaam voor gangreen en
versterf.
Koudwaterkuur, of -geneeswijze, de geneeswijze, methade, om allerlei ziekten uitwendig to behandelen met koudwater, als
baden, omslagen, wassching, besproeiing
enz.
Kousenband, (Orde van den) hoogste Eng.
ridderorde, door Edward III gesticht. Heeft
tot devies „Hony soit qui mal y pense",
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kwaad van

Kowel, stad, Russ. gouv. Volhynie, 17,304

inw.
Kowno, stad, 73,543 inw., van Russ. gouv.
K., 20,641 K.M. 2 , 1,549,444 inw. Industrie.
Kozakken, Oud-Russ. krijgszuchtige yolksstam, woonde oorspronkelijk aan den Dnjepr,
had een eigen leger, dat tegen privilegien
dienst deed als grenswacht. Daarvan zijn
overgebleven de volksstammen in KleinRusl., en aan het Don-gebied (zie Donkozakken), terwijl men thans in Rusl. de
organisatie van het leger der K. nog over
heeft. Hiervan is 1/3 deel in actieven dienst,
terwijl de anderen net verlof zijn. Zij doers
dienst aan de Zwarte- en Kaspische Zee en
aan de Siberische grenzen. Zij moeten zichzelf uitrusten en zijn in getal van 60,000
man, doch in tijd van oorlog 180 a 250,000
man.
Kraag, (Spaansche) zie Paraphimose.
(Corone) vogelsoort van het geKraal,
slacht der raven ; 2 soorten, zwarte en bonte,
leven op boomen, zijn nuttig als verdelgers
van insecten.
Kraakbeen, (Cartilago) de veerkrachtige,
buigzame beensoort, meest tusschen de gewriehten, is zachter dan been, doch harder
dan vleesch.
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Kraal, bij de kaffers en hottentotten een
dorp van hutten, meest met staketsel omzet.
Kraanvogels, (Gruidae) een groep van
steltloopers, voeden zich met kikvorschen,

KRAANVOGEL.

wormen enz., dock ook met zaden en kruiden, leven in vluchten bijeen, 2 soorten.
Krabbe, (Hugo) prof. in het staats- en
administratief recht te Gron., geb. 1857.

KRAB.

Krabben,
(Brachyura) een groep van
schaaldieren, leven in zee nabij het strand.
Krabbendam, dorp, gem. Warmenhuizen,
N.-Holl., 150 inw.
Krabbendijke, gem., Zeel., op Z.-Beveland,
2110 inw.
Krachtoverbrenging,
het langs verschillende wegen en middelen overbrengen van
druk, hef- of drijfkraclit van de plaats van
oorsprong tot daar waar het noodig is.
Kragujevac, stad in Servie, 15,586 inw.
Krain, hertogdom en kroonland van Oostenrijk-Hong., 9965 K.M. 2 , 508,105 inw. ;
land-, wijn-, en inijnbouw, industrie en han-

WAPEN VAN KRAIN.
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tot 1245 door eigen markgraven geregeerd,
tot 1364 ten deele O.'rijk, ten deele Tirol,
daarna geheel onder O.'rijk. 1809/13 onder Fr.
Krakatau, eiland in de Straat Soenda,
met den 859 M. hoogen vulkaan ; 26 en 27/8
1883 uitbarsting.
Krakau, stad aan de Weichsel, in Galicie,
91,310 inw. ; industrie, voorheen een voorname stad.
Kralingen, voorheen een gem. bij Rotterdam, thans daarmede vereenigd.
(Maleisch) naam voor het graf
Kramat,
van een vorst, dat als heilig wordt beschouwd.
Kramer, (F. Jan Louis) prof. te Utrecht,
schreef o a. „Geschiedenis der 19e eeuw",
geb. 1850.
Kramp, het onwillekeurig sterk samentrekken van spieren, zeer pijnlijk.
Krankzinnigen, lang voor ons en in verschillende wereldstreken nog, houdt men
krankzinnigen voor heilig ; later begon men
daaraan te twijfelen en lang heeft men K.
met misdadigers in een huis opgesloten.
Later werden het de dol- of gekkenhuizen,
terwiji men thans tot de slotsom gekomen is
dat K. lijdende zijn aan een hersenziekte.
Men heeft ontdekt dat de minste verandering, zelfs met de beste kijkers onzichtbaar,
b.v. een weinig bloeduitstorting in de hersenen, zoo klein als een speldeprik, krankzinnigheid kan veroorzaken, in al zijn vormen
en bijkomende gebreken, als lamheid, hallucinatieen, gevoelloosheid enz. Men geeft K.
thans rust, versterkende middelen, goede
bezigheden en zoo veel vrijheid als zij kunnen hebben. Fr komen op 1000 menschen
ongev. 2 a 3 K. voor. Van dezen kan men
aannemen dat het grootste deel direct of
indirect veroorzaakt is door overmatig
drankgebruik en onnatuurlijk of onzedelijk
leven. Van dezen herstellen ongev. 45 %,
15 % sterven spoedig. K. is dikwijls erfelijk.
Krasnojarsk, stad, Russ. gouvern. Jenisseisk, 26,600 inw.
Hong. komitaat, 9741
Krasso-Szoreny,
K.M2 ., 443,001 inw. Hoofdst. Lugos.
(Joseph Ignatius) Poolsch
Kraszewsky,
romanschrijver, 1812/87.
Krater, de opening in den vulkaan, waaruit
de lava komt.
Krates, een klein, mismaakt, gebocheld
mensch.
Kraus, (Jacob) rector-magnificus der technische hoogeschool te Delft, geb. 1861 ;
1905/8 minister van waterstaat. Was eenigen
tijd voor de uitvoerinp.r, van openbare werken
in Chili.

del. De grond is 17 % akkerland, 34 % weiden, 44 % bosschen. Het land wordt door de
Krawang, residentie van W.-Java, 4930
Save doorstroomd en is bergachtig. Heeft een
eigen landdag. Hoofdst. Laihach. Het werd K.M2 ., 446,96.5 inw.
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dorp, gem. Geleen, Limb, 700 vruchtbaar. Hoofdst. Kanea. Het eiland was
1669 Turksch, doch dikwijls in opstand en
Kreeft, (Cancer) een sterrenbeeld, 4e tee- '97 met Gri. verbonden tegen Turkije. Door
ken in den dierenriem.
tusschenkomst der grootmachtigen is het
Kreeften, (Astacina) fam. van langstaar- thans een vasalstaat van Turkije, bestuurd
tige, tienpootige schaaldieren, heeft nog 2 door een opper-commissaris. Sedert 1904 agilange sprieten met aanhangsels en een tatie voor aansluiting bij Gri.
staartvin ; de voorpooten dragen groote
Kretschmer,
(Edmund) Duitsch musicus,
sterke scharen. Het lichaamsbekleedsel is geb. 1830.
Kreube, (Charles Frederik) Fr. musicus,
1777/1846.
Kreutzer, (Konradin) Duitsch componist,
Krawinkel,

inw.

1780/1849.
K1 EEFT.

hard. Het zijn vraatzuchtige dieren, de jongen nemen dadelijk den vorm aan van hun
ouders.
Krefeld,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Diisseldorf, 109,084 inw. ; industrie.
Kreits, cirkel, arrondissement.
Kreket, (Cicadariae) een rechtvleugelig inKREUTZEJI.
sect, vrij groot ; de mannetjes dragen aan
Kreuznach, stad, Pruisisch regeeringshet onderlijf een orgaan waarmede zij dat
eigenaardige, sjilpende geluid maken. De distr. Coblenz, 22,860 inw.
Krlbben, kleine dammen of dijkjes, recht
van den oever in een rivier gelegen om den
dijk te beschermen en den sterken stroom
tegen te gaan.
Krieger, (Johann Philipp) Duitsch musiens en componist, 1649/1725.
Krijt, (Creta) aardachtig, zacht en afgevend wit kalkgesteente, wordt alleen gevonden in een bepaalde geologische formatie.
Krijtformatie, de formatie tusschen Juraen Tertiaire formatie, heeft weder 5 afdeeRIZEKEL.
lingen. Het verschijnen van allerlei krijteitjes worden in doode takken gelegd, de lar- lagen met de eerste loofboomen, het verdwijven blijven lang in hun gedaante. In Ame- nen der ammonieten. Het draagt een algem.
rika zelfs 17 jaar. Zij voeden zich met wor- organisch karakter.
tels en plantendeelen en zijn daarom, vooral
Krim, schiereiland in Z.-Rusl., gouv. Taubij groote legers, schadelijk.
rie, daarom ook wel Taurisch schiereiland,
Kremenez,
stad, Russ. gouv. Volhynie, N.-kust van de Zwarte Zee, 25,727 K.M. 2 .
17,618 inw,
Hoofdst. Simferopel. 1478/1783 Turksch,
Krementsjoeg,
handelsstad, Russ. gouv. daarna Russ.
Krimpen aid Lek, gem., Z.-Holl., bij RotPoltawa, aan den Dnjepr, 58,648 inw.
Kremlin, (Russ.) burcht, citadel, vesting. terdam, 2800 inw.
gem., Z.-Holl., bij
Het Kremlin van Moskou is bekend, heeft
Krimpen aid IJsel,
keizerlijk paleis, arsenaal, kerk en klooster. Schoonhoven, 3305 inw.
Krems,
stad in O.'rijk, aan den Donau,
landstreek in Z.-Holl.,
Krimpenerwaard,
14,217 inw.
bij Rotterdam, 166 K.M. 2 .
Kremsier, stad in Moravie, 13,991 inw.
Krishna, in de Indische mythologie, de 8e
Krenten, zijn de gedroogde, roode en incarnatie van Wisjnoe, had 16,008 vrouwen
blauwe bessen van een soort wijnstok, heb- en van elk 10 kinderen ; werd Coen hij 125
ben Been pitten en komen meest uit Grie- jaar oud was door een jager doodgeschoten.
kenland, terwijl zij hun naam ontleenen aan
Kristal, een lichaam dat uit zichzelf een
de stad Korinthe.
regelmatigen vorm heeft aangenomen. Is in
Kreta, het grootste der Gri. eilanden, in bepaalde richtingen te splijten. Ontstaat als
de Egeische Zee, 8591 K.M. 2 , 309,349 inw. ; de vloeibare stof tot vastheid overgaat.
bergachtig, met den Witteberg, 2470 M. hoog,
Kristallisatie, het overgaan van vloeibare
als hoogste top ; heeft heerlijk klimaat en is stoffen tot kristallen.
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Kriti, Nieuw-Gri. naam voor Kreta.
Kroatio, vormt met Slavonia een tot Hongarije behoorend deel van O.'rijk-Hong., tusschen Hong., Bosnia, Dalmatia en de Adriatische Zee. Oppervl. 42,532 K.M 2 ., 2,416,304
inw. Bergachtig, akker- en wijnbouw. Hoofdstad Agram. Het rijk werd 1091 Hong., 1699
gedeeltelijk Turksch, 1803/9 Fr., 1849/68
zelfstandig, daarna weder Hong.
Kroep, zie Croup.
Krokodillen, pantserhagedissen (Crocodilini), fam. van Hagedissen, bekleed met beenige schilden ; 4 krachtige pooten en langen
staart, vraatzuchtig en gevaarlijk ; voedsel :
visch, gevogelte en kleine zoogdieren.
Krommenie, gem. in N.-Holl., bij Zaandam, 3720 inw.
Kroniek, geschiedenis van een land of
yolk of streek in tijdsorde weergegeven.
Kronos, zie Saturnus.
Kroon, munt in Denem., Zw. en Noorw. =
100 ore = 66 cent. O'rijk-Hong. kroon is 100
holler = 1 franc.
(2) de hoofdsieraden van vorsten, bij
plechtige gelegenheden gedragen.

opper-bevelhbber ; werd 1883 tot president
gekozen en daarna steeds herkozen. Deed
1900 een reis naar Europa om steun tegen de
Eng. Nerd 1900 door een loll. schip van
Afrika naar Ned. gebracht. Gest. in Zwitsl.
Kruldie-roer-mijaniet, (Impatients) een ook
in Ned. voorkomende plantenfam. ; de vruchten werpen bij rijpheid de zaden ver van zich,

KRU1DJE-ROER-M1J-NlET.

hetwelk meest gebeurt bij aanraking of beweging, ook door den wind.
Kruidnagels, specerij, gedroogde bloem-

Kroonianden, de erflanden aan de kroon
verbonden.
Kroonstad, komitaat van Hong. in Zevenburgen, 1804 K.M. 2 , 95,565 inw. Hoofdst.
KRUIDNAGELS.
K., 36,646 inw.
(2) Haven stad, Russ. gouv. St. Peters- knoppen van de Jambosa, groeien op Java ;
burg, 59,339 inw. ; Oostzeevloot.

Kroos, zie Kikkerbeet of Lemna
Kropotkine, (Peter Aleseiwitsj, vorst)

s

der eerste Russ. anarchisten en schrijvers,
geb. 9/12 1842 uit een der rijkste en adellijkste
geslachten van Rusl. Hij werd opgeleid in
het korps pages en was eenigen tijd officier.
Hij legde zich echter weer op Geologie en
Geographic toe en bereisde Siberia en China.
Met zijn brooder kwam hij al spoedig in botsing met de Russ. toestanden. 73 werd hij
gevangen genometi, terwijl zijn broeder in
Siberia stierf. 76 wist hij to ontvluchten. naar
Zwitsl ; 1881 hieruit verdreven, trok hij naar
Frankr., waar hij 1883 tot 5 jaar gevangenisstraf werd. ver oordeeld. 1886 ging hij naar
Eng. waar hij ial van werken heeft uitgegeven en bijdragen aan riatuurkundige tijdschriften leverde. Van zijn werken noemen
wij : „Wederkeerig dienstbeteon", „Verovering van het brood", „Gedenkschriften van
een revolutionair". Deze zijn in alle beschaafde talen ovorgezet.
Krotoschin, stad, Pruisiach regeeriiigsdistr.
Posen, 12,373 inw.
Krug, (Wilhelm Traugott) Duitsch
1770/1842.
Kruger, (Stepha nu s Johannes Paulus)
meest Paul Kruger genaamd, president der
voormalige Z.-Afrikaansche republiek, 1825/
1904 ; was in den oorlog met Eng., 1880,

de plant levert ook eon soort hoot.
Kruiningen, gem., Zeel., op Z.-Beveland,
3714 inw.
Kruipende dieren, (iteptilia) een klasse van
gewervelde dieren, hebben koud bloed, halen
adem door de longer en sours ook nog door
kieuwen. De meeste legged eieren, doch
eenige brengen ook levende jongen voort. Tot
hen behooren hagedissen, slangen, schildpadden, kikvorschen, salamanders, enz.
Kruis, (St.) gem. in Zeal., bij Oostburg,
752 inw.
Kruisberg, landstreek met Rijksopvoedingsgesticht voor jongen`, in Geld., gem. AmbtDoetichem.

KRU1SBEK.

Kruisbek, (Loxia) een geslacht van vinken.
Heeft een bek, waarvan de twee deelen
elkander can de punt krnisen.
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Krulsbessenmeeldauw, een zwammengeslacht, komt den laatsten tijd veel op bessenboomen voor, vooral op kruisbessen. Is uit
N.-Am. afkomstig ; woekert snel voort en
doet de bessen uitdrogen.
Kruisiging, was langen tijd een gruwelijke
doodstraf bij de Rom., waarbij de ongelukkige
stierf van pijn, uitputting en honger.
Kruising, de paring van dieren van verschillend ras.
Kruisspin, (Epeira diadems) een, ook in
Ned. voorkomende groote spinsoort, maakt
een radvormig, horizontaal-uitgespannen net.
Kruistochten, de tochten of vaarten, gemaakt door de W'ersche volkeren naar
Palestina om het land, waa r Jezus woonde,
leefde en gestorven is, te bevrijden uit de
handen der heidenen. Deze hadden plaats:
(1) 1096/99, (2) 1147/49, (3) 1189/92, (4) 1204,
(5) 1228/29, (6) 1248, (7) 1270. Wel zijn nog
kleinere tochten gemaakt, doch deze zijn de
voornaarnste. Hoewel zij eenige voordeel
brachten, zijn de nadeelen enorm geweest.
Kruit, de ontplofbare stof, uitgevonden
door Barthold Schwartz, in de 14e eeuw ; is
een mengsel van salpeter, zwavel en houtskool.
(Mentha) een plantenfam„
Kruizemunt,
waarvan de bladeren welriekend. zijn. Groeit
.
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Kubaard, dorp, gem. Hennaarderadeel,
Friesl., 500 inw.
Kuban, rivier in Russ. Kaukasie, mondt is
de Zwarte zee, 700 K.M. lang.
Kuban gebied, gebied van Rusl., gouv.
Kaukasie, 101,723 K.M 2 ., 1,922,773 inw.
Hoofdst. Jekaterinodar.
Kubiek, als eon kubus, grootte in de 3e
macht ; inhoudsmaat.
Kticken, (Friedrich Wilhelm) Duitsch componist, 1810/82.
Kufra, oasengroep in de Lybische woestijn,
N.-Afrika, 17,824 K.M 2 .
Kuhn, (Casper Hendrik) Ned. geneeskundige, geb. 1848 ; prof. in de gerechtelijke geneeskunde to Amsterdam.
Kull( of Cuyk, gem. in Brab. aan de Maas,
3060 inw.
Kuikendiof, (Circus) gesiacht van Valkachtige vogels ; roofvogel, slank met lange
vleugels en staart, krommen bek ; in Ned. 4
soorten ; leeft van kleine zoogdieren, vogels,
kruipdieren, tier en enz.
Kuilenburg, Culemborg, gem. in Geld., bij
Geldermalsen, aan de Lek, 8909 inw. Is reeds
een zeer oude stad, was langen tijd een onafhankelijk gebied en verleende velen vluchtelingen een schuilplaats, waardoor het in vele
verwikkelingen kwarn.
Kuinre, gem. in Overijsel, aan de Zuiderzee, 737 inw.
Kuiper, (Koenraad) Ned. aerator, geb.
1854 ; prof. te Amsterdam in de Gri. taal en
aeratuur.
Kuipers, (Rintje Klaas) Ned. taalkundige,
geb. 1847 ; schreef o. a. : „Volledig Woordenboek der Ned. taal".
Kuku Nor, Chin. meer in 0.-Turkestan,
N.-O'lijk van Tibet, 5121 K.M 2 . ; 3687 M.
boven de zee gelegen.
Kulturkampf, noemt men in Duitschl. den
strijd tusschen den staat en de R.-Kath. kerk.
Kungur, stad, Russ. g.ouv. Perm, 14,324
inw. ; industrie.
Kuopio, prow. van Finland, 42,730 K.M 2 .,
311,539 inw. Hoofdst. K., 10,000 inw.
Kura, vischrijke rivier in Russ.-Transkaukasie, 1328 K.M. lang.
Kuras, metalen borstharnas.
Kurk, (suber) het celweefsel, dat zich bij
boomgewassen wider de schors bevindt. Vormt
bij eenige boomen een dikke laag en bestaat
uit vele kleine, met lucht gevulde celletjes.
Het dient ter behoeding der uitwaseming en
biedt weerstand aan het indringende vocht
van buiten. De kurk van de kurkeik (Quercus
suber) wordt afgenomen, gedroogd en voor
allerlei doeleinden gebruikt.
Kurpinsky, (Karel Kasimir) Poolsch cornponist, 178511857.
(Joseph) Duitsch schriiver,
Kurschner,
-

-

KRUIZEML7N1.

in Eng. en Europa in 't wild. Uit eon der
soorten bereidt men de pepermuntolie.
Kruseman, (Wilhelmina Jacoba Rudolphine) Ned. schrijfster, geb. 1839.
Kruys, (Gerhardus) Ned. zeeofficier en
staatsman, geb. 1838.
Kryptogamen, naam voor de bedekt bloeiende planten of voor de planten, die geen
vruchten voortbrengen ; in hoofdzaak mossen,
zwammen en varens.
Kuba, stad, Russ. gouv. Baku, 15,346 inw.
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Kwang-toeng, Chineesche prov. met het
lende woordenboeken en het verzamelwerk eiland Hainan, 243,000 K.M 2 ., 22,200,000 inw.
„Deutsche Nationallitteratur". Hoofdst. Kanton.

1853/1902 ; bezorgde de uitgave van verschil-

(Coturnix) een, in Ned. voorKwartel,
komende zomervogel, grootte ongev. als een

KWARTEL.
J. KDRSCHNER.

Kursk, gouv. van Europeesch-Rusl., 46,456
KM2 , 2,396,577 inw. Hoofdst. K., 52,896 inw.
Kurth, (Godefroy) Belg. geleerde,. geb.
1847 ; prof. 4- to Luik.
Kusnezk, stad, Russ. gouv. Saratow, 20,555

inw.
Kustgebied, gewest in 0.-Siberie, gouv.
Amur, 1,845,352 K.M 2 ., 220,557 inw.
Kutais, gouv. in Rusl., generaal gouv.
Kaukasie, 36,477 K.M 2 ., 1,075,861 inw.
Hoofdst. K., 32,492 inw.
Kuttenberg, stad in Bohemen, 14,799 inw. ;
zilvermijnen.
Kuyper, (Abraham) Ned. staatsman, godgeleerde, journalist en schrijver, geb. 29/10
1837 ; leider der antirevolutionaire partij.
Hoofdredacteur van het politieke orgaan

lijster ; behoort tot de fam. der Patrijzen.
Kwarts, een zeer verspreide delfstof, bestaat uit verbinding van kiezel en zuurstof
met eenige andere stoffen, als : ijzeroxyde,
kalk, klei, mangaan, enz.
Kwass, een drank, die in Rusl. het bier
vervangt.
Kwast, (Jacob) bekend Ned. muziekonderwijzer, geb. 1852.
(Barend) Ned. muziekdirigent te
(2)
Amsterdam en Leeuwarden, geb. 1854.
(3) (Jaa Albert) Ned. musicus, geb. 1851;
orkestdirecteur te Amsterdam.
Kwei-tsjoe, prov. in het Z.-W. van China,
157,200 K.M 2 ., 3,400,000 inw. Hoofdst. Kweij ang.

KWIKSTAART.

Kwikstaart, een sierlijk, slank zangvogeltje

in Ned. (Motacillidae), heeft langen staart en
kleinen kop, voedt zich met insecten.
Kwikzilver, kwik, eon zilverwit, glanzend,
„De Standaard" en het kerkelijke orgaan
„De Heraut", lid van de 2e Kamer en 1900/ ondoorzichtig en bij gewone temperatuur
1905 premier en minister van binnenlandsche vloeibaar metaal ; komt droppelsgewijs gezaken. Hij schreef een lange reeks werken, degen voor of verbonden met zwavel, terwijl
en is de stichter der „Vrije Universiteit" to het dan rood is. Het wordt eerst bij 40 0 C.
Amsterdam. vast. Wordt gebruikt als geneesmiddel, doch
Kwadijk, dorp, N.-Holl., bij Purmerend, is vergiftig ; verder voor spiegelglas en om
zijn gevoeligheid voor allerlei natuurkundige
550 inw.
Kwakers, Eng. no am voor eon Protestant- instrumenten.
allerlei geneesmiddelen
Kwikpreparaten,
sche gemeente, gesticht ongeveer 7e eeuw
door George Fox. Zij zijn tegen elken vorm met kwik.
Kwint, zie Quint.
of uiterlijk vertoon en achten het ongepast
Kybele, gemalin van Saturnus, moeder van
iemand hulde to bewijzen. Predikers heeft
men niet. leder, die lust gevoelt, kan een verschillende goden ; symbolisch, godin van
het worden in de natuur, der vruchtbaarheid.
cede uitspreken. Sieraden zijn verboden.
de Keltische bewoners van
Kymren,
Kwang-si, (Koeang-si) Z.-W. Chin. prov.,
217,300 K.M2 ., 5,200,000 inw. Hoofdst. Wales (Eng.) .
Konrische taal, Keltisch, zie ald.
Kweiling.
A. KUYPE11.

L.
L, de 12e letter van het Alphabet ; als afkorting (a), pondsterling, lire, livre, ook
liter en als Rom. cijfer 50.
L., afkorting van Loco. L. c. = loco citato.
La, (Fr: en It.) vrouwelijk lidwoord, de.
Laag-Keppel, dorp, gem. Hummelo, Geld.
Laag-Nieuwkoop, gem., Utrecht, bij Breukelen, 400 inw.
Laak, dorp, gem. Ohe-en-Laak, Limburg,
500 inw.
Laaland, Deensch eiland in de Oostzee,
1149 K.M2 ., 70,585 inw. Hoofdst. Maribo.
Laan, (K. van der) Ned. onderwijzer, lid
van de Tweede Kamer, geb. 1871.
Laar, (J. J. van) Ned. natuur- en scheikundige, geb. 1860.
(2) (Pieter van) Ned. schilder, 1613/75 ;
werd in It. om zijn misvorming Bamboccio
genoemd.
Labadie, (Jean de) Fr. mysticus, 1610/74 ;
zijn aanhangers, Labadisten, stichtten een
kerk met strenge vormen en goederengemeenschap.
volgens den bijbel, broeder van
Laban,
Rebecca, en kleinzoon van Nahor den broeder
van Abraham, gaf zijn beide dochters aan
Jacob ten huwelijk, Lea en Rachel.
Labberdaan of Abberdaan, gezouten visch,
schelvisch.
(Lat.) de lippen betreffend.
Labiaal,
Labialen, lipletters (b, p, m, f, v, w).
(Eugene Marius) Fr. tooneelLabiche,
schrijver, 1815/88.
Labiel, (Lat.) wankelbaar, zwak, vergankelijk.
eiland ten N.-W. van Borneo,
Laboean,
5000 inw. ; Eng. bezit.
arbeider, inzonderheid, op een
Laborant,
laboratorium ; scheikundige, helper.
Laboratorium, chemische werkplaats, stookhuis, inrichting voor schei- of natuurkundige
doeleinden.

Laboreeren,

(Lat.) arbeiden, sukkelen,

lijden.
Labouchere,
(Henri de) Eng. staatsman,
geb. 1831 ; redacteur van de „Truth" in
Londen, werd 1870/71 als reporter van de
„Daily News" in Parijs ingesloten, waarover
hij een werk uitgaf.
Labrador,
groot schiereiland in Eng.
Amerika, tusschen Hudson-baai en den Atl.
Oceaan, 310,800 K.M2 ., 4211 inw. ; zoo goed
als boomloos, woest en bergachtig, met koud
klimaat. Het land werd 1496 door Cabot
ontdekt.
La Bruyere, (Jean de) Fr. schrijver,
1645/96.

j. DE LA GRUYERE.

Labyrinth, doolhof ; (2) een deel van het
inwendige oor.
(Francois de) Fr. Jezuiet,
Lachaise,
biechtvader van Lodewijk XIV, 1624/1709 ;
hem wordt verweten de herroeping van het
Edict van Nantes. Zijn landgoed werd 1804
het beroemde kerkhof „Pere-L." te Parijs.
La Chaussee, (Pierre Claude Neville de)
Fr. tooneelschrijver, 1692/1754.
Lachmann, (Karl) Duitsch philoloog, 1793/
1851. Prof. te Berlijn.
Laconia, prow. in Gri., op 't schiereiland
Morea.
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Laconisch, lakoniek, kort en bondig,
(2) stad, staat Indiana, N.-Amerika,
18,116 inw.
pittig.
La Cour, (Poul) Deensch natuurkundige en
Lafitte, (Jacques) Fr. financier, 1767/1844;
meteoroloog, geb. 1846 ; deed verschillende zijn huis was voor de Juli-revolutie het hoofdkwartier der revolutionairen ; hij werd later
uitvindingen.
minister en premier.
Lacrimando, (It.) weenend, klagend.
Lacroix, (Paul) Fr. schrijver en geieerde;
spend. Jacob Bibliophile, 1806/84.
Lactische koorts, melkkoorts, zogkoorts.
Lactoscoop, instrument om het gehalte van
melk to meten.
Lactose, melksuiker, komt in de melk van
alle zoogdieren voor ; wordt aan kleine kinderen wel als toevoegsel der melk gegeven.
Ladislaus I, de heilige, koning van Hong.,
1077/95, geb. 1045 ; dwong 1091 de Koemanen
het Christendom aan to nemen ; aanvaardde
het opperbevel over den eersten kruistocht,
doch stierf voor Bien
Ladmirault, (Louis Rene' Paul de) Fr. geneJ. DE LAFONTAINE.
raal, 1808/98.
Ladogameer, meer in N.-W. Itusi., oppervl.
Lafontaine, (Jean de) Fr. fabeldichter,
18,130 K.M2 ., 375 M. diep ; in het gouv. St.
1621/95 ; zijn fabels worden nog heden dikPetersburg.
verteld en als veorbeeld aangehaald.
Ladon, nit de mythologie, was cen 100-kop(2) (August Heinrich Julius) Duitsch
pige drank ; beschermde de appels der Hesromanschrijver, 1758/1831; hij schreef aanperiden.
Ladronen, Marianen of Dieveneilanden, doenlijke familieromans.
La Forge, (Antoine Alexander de) Fr.
een eilandengroep in den Stillen Oceaan,
publicist, 1821/92.
door een breed° straat in twee groepen
Lageritif, (Selma) Zweedsch schrijf ster,
deeld ; 15 dezer eilanden zijn zeer vruchtbaar ; oppervl. 1140 K.M2 ., 10,172 inw. Wer- geb. 1859. Hare werken ook in 't Ned.
Lage-Zwaluwe. Zie Zwaluwe.
den 1521 door Magelhaen ontdekt, 1668
Lago, (It. en Sp.) meer, binnenzee.
Spaansch, 1899 ten deele (626 K.M 2 ., 2132
Lago Maggiore, meer in N.-It. en Z.inw.) Duitsch • het eiland G uam
Ter.
ZAvits1., 210 K.M2 ., 197 M. boven do zee, 850
Staten van N.-Am.
M. diep.
Lady, (Eng.) mevrouw dame.
Lagos, Eng. bezitting Ilan de Slavenkust.
Ladysmith, stad Eng. kolonie Natal 2500 Opper-Guinea,
2763 K.M 2 ., 90,000 inw.
inw. ; middelpunt van den Natal-spoorweg ; Hoofdst. L. 37,452
K.M. 2 ; haven, uitvoe•.
van Oct. 1899 tot 1 Mrt. 1900 door de Boeren
Lagos de Moreno, stad in Mexico, staat
belegerd, doch ontzet.
Jalisco, 13,500 inw.
Laeken, gem. in Belg., voorstad van BrusLagune, stad op 't eiland. Teneriffe, 13,000
sel, 31,935 inw.
Laertes, under van Ulysses, koning van
Lagunen, (It.) oncliepe strandzeoen en moeIthaca • was nog in levee toen Ulysses van rassen.
Troje terug kwam.
Lahore, hoofdst. van prov. Pandsjab, Eng.Laet (Jan Jacob de) Vlaamsch schrijver, Indic, aan de Rawi, 202,964 inw. ; 1849 Eng.
1815/91; red. van „De Roskam" en „Jour- bezit.
nal d'Anvers".
Lahovary, (Alexander) Rumeensch staatsLa Farina, (Guiseppe) It. schrijver, 1815/63. man, geb. 1841.
Lafayette, (Jean Paul) Fr. generaal en
(2) (Jacob) Rumeensch ntaatsman, broeder
politicus, 1757/1834 ; nam roemrijk deel aan van den voorgaande, geb. 1846.

den vrijheidsoorlog van Amerika onder WasLahr, stad in Baden, Z.-Duitschl., 13,577
hington, ging naar Frankr. terug, waar hij inw.
1789 generaal der Nationale garde to Parijs
Laibach, hoofdst. van hertogdom Krain,
word ; hij redde de koninklijke fain. en moest O'rijk, 36,547 inw. ; textiel en aardewerk,
daa•na als royalist vluchten ; werd door industrie.
Laird, Schotsche edelman, landeigenaar.
O'rijk gevangen genomen en tot 97 gevangen
gehouden. Was 1818/24 en 25 afgevaardigde
Laisser-alter, (Fr.) ongedwongenheid, achen werkte 1830 voor de veridezing van Lode- teloosheid, onversebillighoid; eigenl. mien
wijk Philips als koning.

gaan.
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Laisser-Faire, (Fr.) laten gaan, de dingen
zijn natuurlijken loop laten gaan. Laten
waaien.
Laissez-passer, (Fr.) laat passeeren ; pas,
geleibrief.
Laiwoe, inlandsche staat op Celebes.
Lajetschnikoff, (Ivan Ivanowitsch), Russ.
schrijver, 1786/1860 ; schreef o. a. : „Het ijspaleis".
Lak, een gomsoort vermengd met terpentijn
en kleurstof, komt als pijpen in den handel
en dient voor zegellak. (2) of lakvernis, een
stof uit copal, barnsteen of asphalt, bewerkt
met terpentijn en olieen. Dient tot het aanbrengen van glans op allerlei voorwerpen, ook
over verf.
Lakediven of Lakedivische eilanden, eilandengroep aan de W.-kust van Voor-Indie,
1927 K.M2 ., 14,440 inw. Behoort tot de Eng.Indische prov. Madras.
Laken, wollen weefsel, krijgt door de bijzondere bewerking een eigenaardige viltachtige
oppervl., waarbij de in slagdraden onzichtbaar
worden.
Lakmoes, (Lacca musci) een blauwe verfstof, wordt bij de minste zuurtoevoeging
rood. (Zie Lakmoespapier.)
Lakmoespapier, filtreerpapier, een papiersoort, gedrenkt met lakmoes, een herkenningsteeken of zich ergens zuren in bevinden,
daar lakmoes bij de minste zuurtoevoeging
rood wordt.
Lakmoestinctuur, een waterig extract van
lakmoes, met eenig phosphorzuur roodgemaakt, wordt door alkalien weder blauw ;
gebruikt bij de scheikunde.
Lakor, een Z.-W. eiland van Banda, ongev.
2000 inw.
Lalaing, (Jacques van) „de ridder zonder
blaam", 1421/54 ; gezant naar pans NicoInas V.
(Joost van) stadhouder van Roll.,
(2)
sneuvelde in den oorlog tegen de Utrechtschen, 1483 ; ridder van het Gulden Vlies.
(3) (Antonie van) graaf van Hoogstraaten,
1480/1540 ; stadhouder van Holl., 1522.
(4) (Georg van) graaf van Rennenberg,
1551/81 ; stadhouder van Gron., Friesl.,
Drente, Overijsel en Lingen ; bracht Gron. in
handen der Spanjaarden, had later berouw
van zijn trouweloosheid, doch kon het niet
ongedaan maken.
Lalande, (Joseph Jerome Lefrancais de)
beroemd Fr. sterrenkundige, 1732/1807.
Lalang, eiland in de Straat van Malakka.
La Linea, stad, Sp. prov. Cadix, 31,862 inw.
Laia-Maghia, Fr. stapelplaats, Marokkaanache grens, 33,382 inw.
La Louviere, gem., Belg. prov. Henegouwen, 18,250 inw.
Lama, (Auchenia) het schaapkameel of

kameelschaap, een zoogdier, komt in Amerika
voor ; 4 soorten, meest langharig ; leveren wol
en worden wel ale lastdier gebruikt.

LAMA.

Lamarck, (Jean Baptist Ant. Pierre Moret
de) beroemd Fr. natuurkundige, 1744/1829.
Prof. to Parijs ; voorlooper van Darwin.
Lamartine, (Alphonse Marie Louis de) Fr.
dichter, 1790/1869 ; nam 1848 plaats in het

A. M. L. DE LAMAI{TINE.

voorloopig bestuur en was 2 maanden
minister.
Lambermont, gem., Belg. prov. Luik, 2000
inw.
(2) (August van) Belg. staatsman, 1820/
1905.
Lambertus, heilige, bisschop van Maastricht, 640/708.
Lambeth, stadsdeel van Londen, 301,871
inw.
(Hugues Felicite Robert de)
Lamennais,
Fr. schrijver, 1782/1854 ; begon als pauselijke
en eindigde ale voorvechter der revolutie en
democratie.
Lamentatie, (Lat.) gejammer, geklaag.
La Mettrie, (Julien Offroy de) Fr. geneeskundige en phil., 1709/51.
Laminaria, een wierengeslacht, met lederachtig, olijfgroen loof, wordt 2 a 3 M. lang
en in Noorw. als groente gegeten ; ook in de
geneeskunde gebruikt.
Lamium, Doovenetel.
Lamoe, eiland aan de O.kust van Afrika,
Eng. Witoeland, 90 K.M2.
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Lamongan, vulkaan in de res. Probolingo,

Java.
(Louis Christophe Leon
Lamoriciere,
Juchault de) Fr. generaal, 1806/65 ; nam 1847
Abd-el-Kader gevangen, was 48 minister van
oorlog, werd 60 als opper-bevelhebber van het
pauselijk leger verslagen.
Lampedusa, It. eiland, W.'lijk van Malta,
20 K.M2 . ; was voorheen een verbanningsoord.
Lampertico,
(Fidele) It. staatsman, geb.
1833. Prof. te Padua.
Lampongsche distrikten, residentie op Sumatra, ongev. 140,000 inw.
Lampreien, een vischsoort met aan elke
zijde van den pals 7 kieuwgaten en een zuigmond. De zeelamprei wordt tot 1 M. lang;
komt ook op onze kust voor ; hecht zich aan
andere visschen vast en zuigt deze de
lichaamsvochten af, knaagt zelfs de vaste
deelen door. De rivier-L. of gewone L. leeft in
rivieren en meren, komt ook wel in zee, doch
is veel kleiner.
Lamsweerde, (A. M. J. E. A. baron van)
lid van de Eerste Kamer, geb. 1853.
Lan of Leen, onderdeel van een gouv. in
Zweden.
Lanaeken, gem., Belg. prov. Limburg,
3300 inw.
Lanark, (shire) Schotsch graafschap, 2302
K.M2 ., 1,339,327 inw. ; steenkool, lood, ijzer.
Hoofdst. L., 5084 inw.
Lancaster of Lancashire, Eng. graafschap,
4889 K.M. 2 , 4,406,787 inw. ; steenkool- en
ijzermijnen, uitgebreide veeteelt en industrie,
veel handel. Hoofdst. L., 40,329 inw. ; industrie en handel.
(2) stad in staat Pennsylvania, N.-Amerika,
41,495 inw. ; industrie en handel.
(3) (Thomas graaf van) een der rijkste
heeren van Eng., 1277/1322 ; kwarn met
anderen in verzet tegen Eduard II ; werd onthoofd.
(4) (James) de eerste Eng. O.-Indievaarder, 1550/1620 ; mar hem is genoemd de
Sond, cen zee6ngte in Eng.-N.-Amerika.
Lancaster Sond, zie Lancaster no. 4.
Lancavi,
eiland aan de W.-kust van
Malakka.
Lancet, een tweesnijdend heelkundig instrument.
Lancetvisch, (Amphioxus) geslacht van dieren die men tot de visschen rekent, doch ook
wel tot een aparte klasse van gewervelde dieren, leeft aan de kusten van ongev. alle zeeen
en is geheel doorzichtig.
Lancerota of Lanzerota, een der Kanarische eilanden, 864 K.M. 2 , 17,299 inw.
Lancier, kavellerist gewapend met een lans.
Landaard, de geaardheid van de menschen
van een of ander landsdeel, waardoor men
deze van anderen kan onderscheiden.
Landak, een rijkje in de Wester-Afdeeling
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van Borneo ; bergachtig, met verschillende
rivieren. Hoofdplaats Ngabang.
Landau, fabrieksstad, Beiersche Pfaltsprov., 15,824 inw.; was langen tijd een vrije
rijksstad.
Landauer, open rijtuig, met voor- en achterkap.
Landdag, in Duitschl. en O.'rijk-Hong., de
vergadering en het parlement zelf van de
afgevaardigden van een land of streek afzonderlijk.
Landengte,
een smalle strook land, die
twee vaste landen of een schiereiland met het
vasteland verbindt.
Landenne,
gem., Belg. prov. Luik, 2100
inw.
Landes, Fr. dep. aan de Golf van Biscaye,
9364 K.M. 2 , 293,397 inw. ; granen, wijn, vlas
en houtsoorten, veeteelt en visscherij. Hoofdstad Mont de Marsan.
Landois, (Hermann) Duitsch zooloog, 1835/
1905.
Landrente,
grondrente, de verschuldigde
belasting voor het in gebruik hebben van
land.
Landsberg, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Frankfurt, 33,598 inw. ; industrie.
Lands End, (Kaap) kaap aan de Z.-W. punt
van Eng.
Landhut, fabrieksstad aan de Isar, prov.
Neder-Beieren, 21,737 inw. ; 21/4 1809 overwinning van Napoleon over de O.'rijkers.
Landskrona, zeehaven, Zweedsch gouv.
Gotharike, aan de Sont, 14,635 inw.
Landsmeer, gem. in N.-Holl., bij Purmerend, 2265 inw.
Landverhuizing,
reeds eeuwen voor ons
verhuisden de menschen van de eene streek
naar de andere. Dit gebeurde meest bij
groote troepen en ook wel geheele volksstammen. Dikwijls was men daartoe gedwongen,
daar de eene volksstam den anderen verjoeg.
Bij de oud Gri. en Rom. had men de kolonisatie, terwijl later vele menschen uit godsdienstig oogpunt hun vaderland verlieten.
De tegenwoordige landverhuizing is nog,
grootendeels gedwongen (buiten strafkolo: le. door overbevolking, 2e. weinig industrie, 3e. werkloosheid, 4e. lage loonstandaard, 5e. dure of slechte grond enz. In ieder
geval verhuizen de menschen om stoffelijke
reden en de landverhuizers hopen op, en vinden dikwijls, een beteren toestand buiten
hun vaderland. Vele en aanhoudende emigratie naar andere landen is het bewijs
van economischen achteruitgang voor dat
land. Dichte bevolking schijnt weinig invloed op de landverhuizing te hebben, b.v.
nit de provincien W.-Pruisen, Pommeren,
Posen, in Duitschl., en uit Ierland, die weinig bevolkt zijn, vertreldien meer inwoners
clan nit b.y. flijuprov., Saksen, Beieren enz.

Lan

463

De industrie schijnt een grooten invloed te
hebben, daar ook juist in de laatste streken
de meeste industrie is. Voor de achterblijvenden in een land wordt het meestal niet
beter, daar beslist de sterkste, de energiekste en de beste vaklieden hun land het eerst
verlaten en mochten er zwakkelingen met de
sterkeren medegaan, dan komen deze vol van
klachten en ellende spoedig terug. Ook vertrekken meest de jongeren, zip die in de
kracht van hun leven zijn en hebben oudeFen en zwakken meer kans zich te kunnen
voortplanten, daar de meeste jongelieden ook
in hun nieuwe vaderland liuwen of nog een
vrouw kiezen uit hun eigen yolk en ook deze
nog merle uit het land nemen. Hoewel reeds
sedert eeuwen Ned. naar alle windstreken
zijn geemigreerd en de Ned. als het Jodendom in alle landen vertegenwoordigd zijn,
wijst de statistiek geen merkbaren achter-

uitgang aan. Toch neemt het aantal personen dat het land verlaat, tegen het aantal, dat zich in Ned. vestigt, steeds grooter
omvang aan. Vooral de laatste jaren, toen
er een groote trek naar Duitschl. was. Dit
schijnt echter ook weder te verminderen. Uit
Ned. vertrokken, meest naar Duitschl., Ver.
Staten en Belgie, van 1893 tot 1904, 247,713
personen, terwijl in dien tijd zich 214,068
personen in Ned. vestigden. Dat is dus in die
jaren een verschl van 33,645 personen ten
nadeele van Ned. De emigratie van vele
andere Europeesche landen wijst reel hooger
percentage aan. Hoewel uit Ned., Belg., Fr.,
Duitschl. en Gr. Brit. velen naar de moederkolonien vertrekken, is Amerika toch het
eerste gewest, dat de meeste landverhuizers
trekt. In 1903 vestigden zich in de Ver. Staten
alleen 814,500 personen. Hiervan uit Italie :
230,600 personen, O'rijk-Hong. 206,000, Rusl.
136,000 en uit Ned. 4000 personen. Opinerkelijk is dat het cijfer der verhuizingen van
vrouweii, van de eene gemeente naar de
andere grooter is, dan dat der mannen. Dit
is hoofdzakelijk doordat vele plattelandsmeisjes zich in de stad vestigen en de vrouwen
zich na het huwelijk meer in de gemeente
vestigen waar de man woont, dan andersom.
Landverraad, noemt men elke daad, die de
zekerheid van het land benadeelt tegenover
een anderen staat.
Lanfrey (Pierre) Fr. geschiedschrijver en
staatsman, 1828/77.
Lang, (Julius) pseud. van Duboc.
Lange, (Samuel de) Ned. musicus, geb.
1840 ; directeur van het conservatorium te
Stuttgart.
(2) (Daniel de) Ned. musicus, geb. 1841 ;
directeur van het conservatorium en algem.
secretaris der Mij. tot bevordering der toonkunst te Amsterdam ; muziek red. van „Het

Nieuws van den Dag".
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Friesi.

dorp, gem. Ooststellingwerf,

Langeland, Deensch eiland in de Groote
Belt, 275 K.M2 ., 18,995 inw.
Langemarck, gem., Belg. prov. W.-Vlaanderen, 7300 inw.
Langebroek of Langbroek, gem., Utrecht
bij Wijk-bij-Duurstede, 1278 inw.
Langendonck,
(Jan Jozef Max van)
Vlaamsch taalkundige, geb. 1828 ; prof. te
Hasselt.
(2) (Prosper van) Vlaamsch dichter en
schrijver, geb. 1862 ; schreef o. a. „Van nu
en straks".
Langendreer, dorp, Pruisisch regeeringsdistr. Arnsberg, 19,928 inw. ; steenkoolmijnen.
Langensalza, fabrieksstad, Pruisisch regeeringsdistr. Erfurt, 11,926 inw. ; textielindustrie.
Langerak, gem., Z.-Holl., bij Gorinchem,
977 inw.
Langerveld, dorp, Pruisisch regeeringsdistr. Arnsberg, 12,738 inw.
een rij dorpjes, prov. N.Langestraat,
13rab., zijn naast elkander gelegen. Deze zijn
Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besoyen, Waal-

wijk, Baardwijk, Nieuwkuik en Vlijmen.
gem., Z.-Holl., bij
Lange Rulge Weide,
Woerden, 645 inw.
Lange Streek, rij van 7 dorpjes in N.-Holl.,
-

-

-

ITlijk van Enkhuizen, deze zijn : BovenCarspel, Grootebroek, Lutjebroek, HoogCarspel, Westwoude, Oost-Blokker en WestBlokker.
Langezwaag, dorp, gem. Opsterland, Fries].
Langkat, rijkje, O'kust van Sumatra, afdeeling Deli ; prod. : tabak, peper, was, rijst.
Langley Point, kaap, Z'kust van Eng.
Langobarden, zie Longobarden.
Langstraat, zie Langestraat.
Languendo, (It.) verlangend, smachtend.
Langweer, dorp, gem. Doniawerstal, Friesi.,
700 inw
-

stad, Russ. golly. Kaukasus,
Lankeran,
16,000 inw.
Lannes, (Jean) hertog van Montebello, Fr.
maarsohalk, prins van Seviers, 1769/1809 ;

stond Napoleon flink terzijde ; verloor beide
beenen.
of Landquart, rechter-zijrivier
Lanquart
van den Rijn, in Graubunden, 44 K.M. lang.
Lans, (Johannes Rombaldus van der) Ned.
literator, geb. 1855 ; hoofdred. der „Kath.
Illustratie" en „De Gelderlander" ; schreef
romans .
Lansberge, (Johan Willem van) was 1875/
81 gouverneur-generaal van Ned.-Indie, geb.
1803.
Lansdowne, (Henry Charles Keith Petty
Fitzmaurice, markies van) Eng. staatsman,
geb. 1845 ; 1883 gouverneur van Canada, 88
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vice-koning van Indie, 95 minister van oorLapidoth-Swarth, (Helene) zie Swarth.
log, 1900 van buitenl. zaken.
Laplace, (Pierre Simon, markies de) beLansing, hoofdst. van staat Michigan, N.- roemde Fr. wis- en sterrenkundige, 1749/
Am., aan de Grand River, 16,485 inw.
1827 ; zijn werken zijn de nieuwste astronoLansingburg, stad, staat New-York, N.- mische theorieen. Hij stelde de nieuwste
Am., 12,595 inw.
theorie van den bouw der wereld samen, geLantsang, hoofdst. van Laos, Z.-O. Azle.
grondvest op waarnemingen en wiskunstige
hoofdst., Chin. prov. Kansoe,
Lantsjou,
aan de Hoe-ang-ho, 500,000 inw.
Lanzerote, zie Lancerota.
Laoang, stad op het eiland Luzon, Philippijnen, 37,094 inw. ; haven.
Laocoon, volgens de mythologie, won van
Antenor, priester van Apollo in Troje ; hij
waarschuwde tegen het houten paard, doch
dadelijk daarop werd hij en zijn twee zonen
door twee groote slangen verstikt en men
haalde het paard binnen.
P. S. MARRIES DA LAPLACE,
Laocoongroep, een prachtig standbeeld,
bevindt zich in 't Vaticaan te Rome, terwijl
afgietsels zich ook in Ned. bevinden, beschouwingen. Hij bewees langs analystischen weg de onveranderlijkheid der of Standen der planeten van de zon. L. was korten
tijd minister en hielp den Gregoriaanschen
kalender weder instellen.
Lapland, een N'lijke landstreek, gedeeltelijk tot Rusl., Zwed. en Noorw. behoorend.
Het is W. bergachtig, overigens vlak met verscheidene rivieren. Het heeft een korten warmen zomer en eon langen ruwen winter. Er
zijn slechts eenige dorpen. De bewoners
(Lappen of Laplanders), 6800 in Zwed.,
15,700 in Noorw. on 3400 in Rusl., bezitten
slechts het rendier en de eidergans ; ook
wordt veel aan vischvangst gedaan.
La Platarivier, zie Rio de la Plata.
La Platastaten, zie Platastaten.
Lapper, (Jan de) zie Barendse.
LAOCOONG+ROEP
Lapsus, (Lat.) font, vergissing.
Lar, stad in Perz., 12,000 inw. (2) rivier
van de voorstelling van Laocoon en zijn twee in Perzie, mondt in de Kaspische zee.
Larantoeka,
staatje aan de O.hoek van
zonen, terwijl de slangen zich om hen heenkronkelen. Gemaakt door de beeldhouwers Flores.
Lardner, (Dionysius) beroemd Eng. wis- en
Agesandrus, Polydorus en Athenorus.
Laomedon, volgens de mythologie de koning natuurkundige, 1793/1859.
Laredo, stad in staat Texas, aan de Rio
van Troje, hij brak zijn gegeven woord aan
Poseidon en Apollo, door de muren van Grande, N.-Am., 13,429 inw.
Laren, gem., Geld., bij Lochem, 4119 inw.
Troje weder op te laten bouwen. Deze zonden
(2) gem., N.-Holl., bij Hilversum, 3192 inw.
een monster op hem af, doch Heracles doodde
Larissa,
nomarchie in Gri., 6540 K.M. 2,
het. L. brak ook zijn woord tegen dezen,
181,542 inw. Hoofdst. L., 17,115 inw. ; was
waarop Heracles hem doodde.
Laon, hoofdst., Fr. dep. Aisne, 15,434 inw. tot 1881 Turk.
Laristan, prov. aan de Lar in Perzie.
Laos, gedeelte van Fr.-Indo-China, N'lijk
deel ; wordt ook wel Shan-Staten genoemd ; Hoofdst. Lar.
La Rochelle, haven- on hoofdst., Fr. dep.
prod. : ijzer, tin, katoen enz. ; ongev. 650,000
Charente-Inferieur, aan den Atl. Oceaan,
inw.
Lao-tse, Chin. phil., tijdgenoot en tegen- 31,559 inw.
Larousse, (Pierre) Fr. paedagoog, schrijver
stander van Confucius, 604/520 voor Chr. ;
stichter van het Tsaoi:sme ; schreef het werk en lexicograaf, 1817/75.
L'A rronge, (Adolf) Duitsch tooneelschrijver,
„Lao-teh-King".
La Paz, dep. van Bolivia, met hoofdst. La 1838/1908 ; schreef o. a. : „Dokter Klaus",
„De weg naar hot hart".
Paz, 57,018 inw.
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Larven, noemen wij de beesten in den
vorm geheel van hun ouders verschillend,
b.v. : als uit het ei van een vlieg een made
komt, is dat de larf van een vlieg. Zoo is de
raps de larf van den vlinder, enz.
Lassa, hoofdst. van Tibet, 30,000 inw. ;
handel in goud en silver, edelgesteenten, wol
en vruchten.
Lassalle, (Ferdinand) Duitsch Soc.-Democratisch agitator, 1825/64 ; streed voor productieve asociatie, algem. kiesrecht enz. ;
werd 64 tot gevangenisstraf veroordeeld,
vluchtte echter naar Zwitsl., waar hij in een
duel met eenen Rakowitz viel.
(2) (Antoine Charles Louis Collinet, graaf
de) Fr. generaal, 1775/1809 ; redde 1808 door
zijn dapper optreden het Fr. leger.
Lassen, (Eduard) Duitsch musicus, 1830/
1904.
Lassithi, nomarchie op het eiland Creta,
Gri.
Lasso, (Sp.) naam voor een werktuig in
Z.-Am. veel gebruikt, bestaat uit een lang
touw of lange lijn met een kogel, deze weet
men heel behendig om den hals of pooten van
paarden en buffels te werpen.
Last, naam voor een hoeveelheid van
30 H.L.
Lastra, stad, It. prov. Florence, 11,829 inw.
Last not least, (Eng.) het laatst, maar
niet het minst.
Latacunga, stad, staat Ecuador, Z.-Am.,
2780 M. boven de zee gelegen, 15,00
0 inw.
Latent, (Lat.) verborgen, verbonden, heimelijk ; b.v. Latente warmte, dat is de
warmte, die nog verbonden is aan de stof,
dock bestaat en aan deze ontnomen kan
worden.
Lateraal, (Lat.) terzijde, zijdelings.
Lateraan, het zijde-paleis van het Vaticaan
te Rome ; werd door Constantijn den Groote
pans Sylvester ten geschenke gegeven. Zetel
der R.-Kath. regeering.
Laterna magica, (Lat.) tooverlantaarn.

Lau

gaf onder pseud. „Stijn Streuvels" een lange
reeks werden uit.
Latham, (Robert Gordon) Eng. taalkundige en ethnoloog, 1812/88. Prof. te Londen.
Latlbodjong, gebergte op Celebes, Ned.
O.-Indic.
Latijnen, (Latini) de bewoners van Latium.
Latijnsche keizerrijk, het rijk, dat de kruisvaarders stichtten, na de verovering van
Konstantinopel, met deze stad als hoofdstad, 1204. In 1261 ging het rijk weder verloren.
Latijnsche taal, de taal der Rom., d. i. de
oude taal der Latijnen. De gulden tijd daarvan was tot keizer Tiberius, de hoofdvertegenwoordigers Cicero en Horatius. Deze taal
bleef voor de geleerden bestaan.
Latini, zie Latijnen.
(2) (Brunetto) It. staatsman en schrijver,
1212/94 ; hoofd der Guelfische partij.
Latium, was een landschap in Midden-It.,
volgens de Rom. sage zoogenaamd naar den
koning Latinus, terwijl de bewoners Latijnen
werden genoemd. Zij vormden een stedenbond, waarvan Alba Longa de voornaamste
was. Zij voerden 340/38 voor Chr. oorlog met
de Rom. en werden na den val van Alba
Longa onderworpen. Zij verkregen alle burgerrechten, uitgezonderd het stemrecht.
Latona, volgens de mythologie, de geliefde
van Jupiter, moeder van Apollo en Diana.
Latour-Maubourg, (Marie Victor de Fay,
markies van) Fr. generaal, 1766/1850 ; redde,
als luitenant, het leven van Marie Antoinette ; was 1819/21 minister van oorlog.
La Trappe, zie Trappisten.
Lathe, (Lat.) godsdienst, aanbidding.
Latter-Day-Saints, (Eng.) Heiligen der
laatste dagen ; naam voor de Mormonen.
Lattrop, dorp, gem. Denekamp, Overijsel,
500 inw.
Lauban, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Leignitz, 13,793 inw.
Laube, (Heinrich) Duitsch schrijver, 1806/
83 ; stichtte het Weener Stadttheater ; schreef
o. a. „Struensee", „Booze tongen".
Laud, (William) Eng. geestelijke en staatsman, 1573/1645 ; aartsbisschop van Canterbury ; bevorderde de Kath. richting in de
staatskerk ; werd onthoofd
Laudanem, (Lat.) slaapmiddel, opium.
Laudes, (Lat.) lofzangen
Lauenburg, een voormalig Duitsch hertogdom ; kwam 1683 aan Brunswijk-Liinenburg,
1813 aan Hannover, 1815 aan Denemarken.
Kwam '64, na den vrede te Weenen, tegen
een som gelds aan O.'rijk te betalen, aan
Pruisen, '76 met de prov. Sleeswijk-Holstein
F. L A.TEUR.
aan Pruisen, 1182 K.M. 2, 51,833 inwoners.
Hoofdstad, regeeringsdistr. Coslin, 10,442
Lateur, (Frank) Belg. schrijver, geb. 1872 ; inwoners.
Encyclopaedie 30
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(Joseph) Duitsch schrijver, geb. welriekende bladeren ; gebruikt voor apeceripen en ter verpakking van vijgen, drop enz.

LAURUS.
J. L &UFF.

Launcaston, havenstad, Tasmania, Austra-

lie, 20,358 inw
(2) stad in Queensland, Australia, 17,288
inw.
Laurahlitten, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Oppeln, 14,862 inw. ; kolenmijnen,
ijzerwerken.
Laurens,
(St.) een belangrijke, breede
rivier in N.-Am. ; neemt verschillende rivieren
op en mondt in de Golf van St. L., een zeeboezem van den Atl. Oceaan, in N.-Amerika,
Eng. Canada. Ook wel St. L. baai genoemd.
(2) (St.) gemeente, Nederl. provincie Zeeland, 651 inwoners.
Laurentiaansche format's, een onderafdeeling der Archaeische- of Azoische formatie,
bestaat hoofdzakelijk uit gneissoorten, afgewisseld door kristallijnen, kalksteen, graphiet,
zonder eenig spoor van organisch leven. Volgens de theorie zou zich daaronder dadelijk
het grondgebergte, de stollingsprod. van den
vloeibaren aardbol bevinden. Hiervan heeft
men echter geen spoor ontdekt.
Laurentius, de heilige, een diaken, 215/58 ;
werd te Rome geroosterd ; gedenkdag 10/8 ;
beschermheilige van Rotterdam.
Laurierboom, zie Laurus.
Laurierkers,
(Prunus Lauro-cerasus) een
altijd groene sierheester uit Z.-Europa ; de

Lausanne, hoofdst., Zwits. kanton Waadlandt, bij het meer van Geneve, 48,494 inw.
Is prachtig gelegen ; heeft industrie.
Lausitz, een oud landschap in MiddenDuitschl., tusschen Oder en Elbe, 12,800
K.M2 . ; het grootste deel werd 1815 Pruisisch,
het overige Saksisch.
Laut, eiland bij Borneo.
Lauter, rechter-zijrivier van den Neckar ;
(2) linker-zijrivier van den Rijn, in Elzas,
82 K.M. lang.
Lauwers, rivier in Friesl. en Gron., stroomt
een deel op de grens dezer prov.
(2) (Edmond Felix Desideer) Belg. schrijver, geb. 1833.
(3) (Frans Edmond) Belg. tooneelschrijver,
geb. 1819.
(4)
(Jacob Hendrik) Belg. dichter, geb.
1828 ; geestelijke.
Lauwerzee, inham van de N'zee, tusschen
Gron. en Friesl.
Lava, de massa, die bij vulkanische uitbarstingen, gloeiend vloeibaar uit het binnenste der aarde opwelt en na afkoeling een
gesteente vormt ; komt overeen met basalt
en graniet.
Lavadores, stad, Sp. prov. Pontevedra,
15,036 inw.
Laval, hoofdst., Fr, dep. Mayenne, 30,356
inw.
Lavalletta, hoofdst. en haven van het Eng.
eiland Malta, 64,000 inw. ; handel, vloot.
Lavandula, Lavendel, een welriekend tuin-

LAUR1ERKERS.

bladeren worden gebruikt om L.-water te
maken.
Laurierkerswater, een water, verkregen door
distillatie van Laurierkersbladeren ; verdoovend en krampstillend middel.
Laurillard, (Elisa) Ned. dichter en schrijLAVANDITLE.
ver, 1830/1909 ; was predikant to Amsterdam.
Laurus, Laurierboom, komt op de Canari- gewas ; de bloemen dienen tot fabrikatie van
sche eilanden en aan de Middel'zee voor, Lavendelolie, Lavendelwater enz.
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Lavant, linker-zijrivier van de Drau, in
(2) (William Arthur) Eng. tooneelschrijver,
Karinthid, O'rijk-Hong.
geb. 1844.
(2) rivier in Eng. graafschap Sussex.
Lawa, rivier in Suriname.
Lavater, (Johann Kasper) geestelijke to
Lawine, een sneeuw- en ijsmassa, die van
Zurich, 1741/1801 ; deze heeft zich vooral be- de bergen in de dalen stort.
Lawoe, vulkaan op Java, 3265 M. hoog.
kend gemaakt door zijn stelsel van gelaatLawrence, stad, staat Massachusetts, Ver.
Staten van N.-Amerika, 62,559 inw.
Laxans, purgeermiddel, afvoermiddel.
Laxeeren,
afvoeren, de ontlasting bevorderen.
Lazaret, ziekenhuis, hospitaal, pesthuis.
Zie Lazarus (2).
Lazarus, (Heilige) brooder van Martha en
Maria Magdalena, was gestorven aan melaatschheid, doch op de smeekbeden van beide
J. K. LAVATER.
vrouwen, wekte Jezus hem weder op.
(2) Volg
ens de parabel van Lucas 16 :19 en
kunde. Hij schreef „Physionomische Frag- verder, een arme bedelaar, vol zweren, werd
mente zur Beforderung der Menschenkenntdoor honden gelekt ter verzachti,ng der
nisse and Menschenliebe".
pijnen. Volgens de Kath. Berk een beschermLaveeren, met een zeilschip, door beurteheilige der zieken, vanwaar het woord Lazalings den wind van den eenen boeg over den ret. Ook zegt men wel : zoo arm als L. Ook
anderen to wenden, tegen den wind in een ziekte, melaatschheid, lazarij.
zeilen.
Lazarusklap, een instrument, om veel spekLavement, klysteer, de inspuiting, meest takel to maken om de menschen te waarschumet water, door de aarsopening in het darm- wen, dat daar een lijdende is aan de verkanaal, om dit uit te spoelen en stoelgang op schrikkelijke besmettelijke ziekte lazarus.
to wekken.
Lazarusorde, of Orde van den Heiligen LaLavendel, zie Lavandula.
zarus, de oudste militaire hospitaal-orde, in
Lavendelolie, etherische olie uit de Lavan1120 te Jeruzalem gesticht, om zieke peldula ; een parfum en artsenij.
grims to verplegen.
Lavigerie, (Charles Martiel Allemand), Fr.
Lazuursteen, een fraaie blauwe steensoort,
kardinaal, 1825/92 ; deed veel voor de missies bestaat uit kiezel, kalk, klei en zwavelzuur.
in Afrika ; trachtte de verbreiding van het
L. c. = loco citato, (Lat.) ter aangehaalde
Christendom in Afrika steeds grooter to plaats.
maken en streed tegen den slavenhandel.
Lea, een der vrouwen van aartsvader
Lavisse, (Ernest) Fr. geschiedschrijver, geb. Jacob, dochter van diens oom Laban.
1842. Prof. te Parijs.
Lea, linker-zijrivier van den Theems, 80
Lavoisier, (Antoine Laurent) Fr. scheikun- K.M. lang.
dige, 1743/94. Stichter der Anti-phlogistische
Leader, (Eng.) leider, voorman. ,
chemie.
Leadville, stad, staat Colorado, N.-Amerika,
12,455 inw. ; ijzerertsmijnen.
Leaena, minnares van Harmodius, word na
den aanslag op het leven van Hipparchus gepijnigd, opdat zij de namen der samenzweerders zou noemen, doch zij beet zich de tong of
om to zullen volharden.
Eng. mijl, 4.827 K.M., ter zee
League,
5.565 K.M.
Leamington, Eng. stad en badplaats, graafschap Warwick, 26,930 inw.
Lear, de held uit eon treurspel van Shakespeare, een legendarische koning van Eng.
A. L. LAVOIS1ER.
Leavenworth, stad, staat Kansas, N.-Am.,
Law, (John) of Lauriston, een berucht Fr. aan den Missouri, 20,735 inw.
Leba, rivier in W.-Pruisen, mondt in de
financier, 1671/1729 ; stichtte in 1716 een
credietbank to Parijs, die 1718 voor koninklijk 0.-zee, 135 S.M. lang.
Lebak, regentschap in res. Bantam, Java,
werd verklaard. Hij voerde het beursspel op
groote schaal in, doch 1720 ging de zaak fail- 3285 K.M. 2 Hoofdst. Rangkasbetoeng.
Lebanon, stad, staat Pennsylvanie, N.let en L. moest vluchten. Hij rekte zijn beAm., 17,628 K.M 2 ; ijzermijnen.
staan door het spel to Venetia.
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Lebbeke, gem., Belg. prov. O.-Vlaanderen,

7900 inw.
Lebedlan, stad, Russ. gouv. Tambow, 13,352
Lebedin, stad, Russ. gouv. Charkow,
14,206 inw.
Lebon, (Andre) Fr. staatsman, geb. 1859,
was '95 handelsminister en 1896/98 minister
van kolonion.
Lecce, It. prov., 7891 K.M. 2 , 706,520 inw. ;
bijen- en zijdeteelt, industrie. Hoofdst. L.,
32,529 inw.
Lecco, fabrieksstad, It. prov. Como, 10,352
inw.
Lech, rechter zijrivier van den Donau, in
Beieren, 285 K.M. lang.
voorstad van Augsburg,
Leohhausen,
14,172 inw.
Leclerc d'Ostin, (Charles Victor Emmanuel)
Fr. generaal, 1772/1802 ; huwde '97 met Pauline Bonaparte, zuster van Napoleon.
(Emilie) Belg. schrijver, geb.
Leclercq,
1827.
Leda, rechter zijrivier van de Ems, 70 K.M.
lang.
Ledeberg, gem., Belg. prov. O.-Vlaanderen,
14,252 inw.
(Abraham) Ned. godgeleerde,
Ledeboer,
1735/1808.
(2) (Adrianus Marinus) Ned. literator,
1797/1886.
Ledeganck, (Hippoliet Seraphijn) Vlaamsch
dichter en schilder, geb. 1846.
wijk) Vlaamsch literator,
(2) (Karel Lode

K. L. LEDEUANCK.

1805/47 ; hij was een der eerste voorstanders
der Vlaamsche beweging. Te Eekloo werd een
standbeeld voor hem opgericht.
Ledenberg, (Gillis van) aanhanger van 01denbarneveld, werd gevangen genomen, benam zich 1618 het leven.
Leder, leer, is de bewerkte huid van verschillende dieren ; de bewerking, looien geheeten, maakt de huid bestand tegen allerlei invloeden, zelfs voor langen tijd tegen rotten of
vergaan. Verschillende dieren geven ook verschillend leer ; daaronder zijn soms zeer fijne
soorten, die een extra bewerking behoeven en
zeer duur zijn.
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Ledok, regentschap van de res. Bengalen,
Java, 1109 K.M.2 ; bergachtig.
Lee,
(Robert Edward) Amerik. generaal,
1807/70 ; aanvoerder der Z.'lijke staten in den
burgeroorlog. Na verschillende blagen to hebben gewonnen, werd hij 1865 gedwongen terug
to trekken.
Leeds, fabrieks- en havenstad, Eng. graafschap York, aan het L.—Liverpoolkanaal,
208 K.M. lang. Hoofdzetel der lakenindustrie, 428,953 inw.
Leeghwater, (Jan Adriaanszoon) Ned. molenmaker en waterbouwkundige, 1575/1650( ?).
Hij hielp 1612 het droogmaken der Beemster
voltooien,. was de eerste die sprak over het
droogmaken der Haarlemmermeer en liet
daaromtrent het „Haarlemmermeer Boek"
achter. Ook wordt van hem gemeld, dat hij
schrijnwerker was en ook menig klokkenspel
heeft gemaakt.
Leek, fabrieksstad, Eng. graafschap Stafford, 15,484 inw.
(2) gem., prov. Gron., bij Zuidhorn, 6017
inw.
(3) in de R.-Kath. Kerk ieder, die niet tot

den geestelijken stand behoort, niet gewijd is
of een altijd durende gelofte heeft afgelegd ;
(fig.) oningewijde, niet-weter, onbevoegde.
Leekenbroeders of -zusters, de kloosterlingen, die nog geen gelofte hebben afgelegel,
dus het klooster nog kunnen verlaten.
Leekstermeer, meer in de gem. Leek, Gron.,
en Rhoden, Drente.
Leem, de taaie aardsoort, bestaat uit kiezelzuur, aluminium, zand, koolzuur en calcium.
gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
Leende,
1286 inw.
Loons, gem., Gron., bij Onderdendam, 4083
inw.
het stelsel in de
Leenrecht, leenstelsel,
middeleeuwen van het in leen geven van
grondgebied onder bepaalde voorwaarden, b.
v. het verstrekken van hulp bij oorlog, het
afgeven van een deel van de door de bewoners
of arbeiders opgebrachte rente. Dikwijls werden dan weder deelen van het leen anderen in
leen gegeven. Later werden daze leenen erfelijk gesteld, eerst alleen voor de mannelijke
linie, doch later ook voor de vrouwelijke.
Leer, zie leder.
(2) stad, Pruisische prov. Hannover, 12,301
inw.
Leerbroek, gem., Z.-Holl., bij Gorinchem,
795 inw.
Leerdam, gem., Z.-Holl., bij Vianen, 6505
inw.
Leerdicht, een dichterlijke behandeling over
het een of ander wetenschappelijk onderwerp,
heet „Didactische poezie".
Leerlooierij, de bewerking van huiden tot
leder.
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Leerplicht, de verplichting, door den Staat
ouders en voogden opgelegd, om hun kinderen of pupillen onderwijs to doen geven.
Leersum, gem., Utrecht, bij Rhenen, 1600
inw.
(2) (E. C. van) Ned. geneeskundige, prof.
te Leiden, geb. 1862.
Leeuw, (Felis Leo) het grootste en sterkste
katachtige roofdier, thans nog slechts in
Afrika en W.-Azie ; er zijn een 5-tal soorten,
kan 24- M. lang en 1 M. hoog worden. Hij
leeft gepaard, lief st tusschen rotsen en zoekt
overdag en 's nachts zijn voedsel.
Leeuwarden, hoofdst. der prov. Friesl.,
34,789 inw. Er is, buiten het huis van justitie, musea enz. de grootste Ned. strafgevangenis ; handel en scheepvaart. De stad wordt
1149 genoemd. Oorspronkelijk was L. een zeehavenstad, doch door verzanding en aanslibbing werd het in de 13e eeuw een binnenhaven. 1421 door de Schieringers bezet, 1499
huldiging van Albrecht van Saksen, 1787 oproer en ontevredenheid.
Leeuwarderadeel, gem., Friesl., bij Leeuwarden, 11,843 inw. ; heeft 14 dorpjes.
Leeuwen, dorp, gem. Wamel, Geld.
(2) (Mr. W. F. van) sedert 1901 burgemeester van Amsterdam, nam 1909 als zoodanig
ontslag. Sedert 1902 lid van de Eerste Kamer ;
geb. 1860.
(Antonius van) beroemd
Leeuwenhoek,
Ned. zooloog en natuurvorscher, 1632/1723 ;
ontdekker der infusiediertjes.
(Alaude) een over de geheele
Leeuwerik,
wereld verspreide zangvogelfam., ook in
Ned. ; 3 soorten.
Leewarts-Islands, eilandengroep der Antillen, 1827 K.M. 2 , 127,723 inw.
Leewater, een chronische ophooping van weiachtig vocht in 't een of ander lichaamsdeel,
meestal in de knie.
(Francois Joseph) hertog van
Lefebvre,
Danzig, maarschalk van Frankr., 1755/1820.
Nam 1807 Danzig in, streed 1808 in Spanje,
onderdrukte 1809 den opstand in Tirol.
Lefebvre, Fr. aviateur, 1877/1909 ; was de
eerste die in Ned. welgeslaagde vliegproeven
deed, o. a. te Den Haag. Kwam echter in Fr.
spoedig daarna to vallen en was dadelijk dood.
Legaat, schenking, bij uiterste wilsbeschikking.
2) titel voor den gevolmachtigde van den
pans.
Legaliteit, wettigheid.
(It.) gebonden, in elkander
Legando,
vloeiend (bij muziek).
Legatie, gezantschap.
Legeering, elke samengestelde stof, door
smelting met elkander vermengd, meest van
metalen ; deze hebben dan meest betere eigenschappen dan voor de menging.
Legende, sage, overlevering. In de R.-

Bath. kerk een verhaal tot voorlezing bij den
kerkdienst.
Legendre, (Louis) een hoofdpersoou nit de
Fr. revolutie, 1752/98 ; hielp de bastille bestormen.
Leger, verzameling, groote macht, de landmacht van een staat ter verdediging. L. en
vloot, de geheele in dienst zijnde strijdbare
macht van een rijk.
Leger des Hells, een door William Booth
(zie ald.) gestichte en op militairen voet georganiseerde godsdienstige en philanti opische
vereeniging van mannen en vrouwen, die zich
ten doel stellen het Christendom to prediken
waar de kerk geen macht heeft en tevens hulp
en steun to verleenen aan hen, die maatschappelijk ten onder zijn gegaan. Deze beweging
is in korten tijd snel vooruit gegaan en telt
zijn aanhangers reeds bij duizenden, terwijl
over de geheele wereld gewerkt wordt en bijna
in iedere grootere of kleine stad een of weer
gebouwen in gebruik zijn. Aan 't hoofd staat
W. Booth, als generaal, verder zijn er kapiteins, officieren, en zij die daarvoor leeren
heeten cadetten.
Leges, (Lat.) of Legesgelden, golden, die
particulieren betalen aan ambtenaren van
griffien, secretarieen enz. voor allerlei hulp,
en den ambtenaren ten goede komen.
Leggerissimo, zoo licht mogelijk.
Legio of Legioen, groote schaar, onbepaalde menigte.
Legioen van Eer, (Orde van het) de eenige

LEGIOEN VAN EER.

in Fr. bestaande ridderorde.
Legislatie, wetgeving, wetgevende macht.
Legitiem, wettig, wettelijk, echt.
Legitimatie, verklaring van wettelijkheid,
recht, echtverklaring, volmachtserkenning.
Legitimeeren, voor wettig, echt, gemachtigd verklaren, de wettigheid, de zekerheid
bewijzen.
Legitimisten, in Fr. de aanhangers van het
huis Bourbon. In Spanje, de aanhangers van.
Don Carlos. In 't algemeen, zij die de vorstelijke waardigheid verklaren voor een recht en
niet voor een ambt, hetzelfde als b.v. het pri-
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vaatrecht. Het yolk heeft dus niet het recht
Lelderdorp, gem., Z.-Holl., bij Leiden, 2293
een worst of te zetten.
inw.
Legnago, stad, It. prov. Verona, 18,285
Leiders of geleiders, noemt men in de elecinw.
tro-techniek alle stoffen, die electriciteit geLegnano,
stad, It. prov. Milaan, 17,423 leiden, meest metaaldraad, blank of bekleed.
inw.
Leidfossielen, fossielen, die in bepaalde
Le eras, (Aug. Joh.) Ned. kunstschilder, aardlagen voorkomen en men dus deze daargeb. 1864.
aan kent.
Leguminosen, peulvruchten.
Leid-motief,
een telkens weer herhaalde
Lehar, (Franz) populair Duitsch componist, muzikale phase of eigenaardige melodie in een
geb. 1870 ; schreef o. a. de operette „Die muziekstuk, die daaraan een eigenaardigen
Lustige Wittwe".
indruk geeft.
Lehe,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Leidsche-flesch, condensatie-flesch of pot,
Stade, 29,509 inw. ; visscherij, handel.
een fleschvormig toestel om electriciteit in op
Lel, rivier in N.-Brab.
te hopen, uitgevonden 1746, te Leiden, door
Leibniz, (Gottfried Wilhelm von) Duitsch Musschenbroek of door diens leerling Cugeleerde en phil., 1646/1716. Hij is de uitvin- naeus. Bestaat uit een glazen cylinder, van
der der differentiaal-rekening en grondlegger binnen en buiten met bladtin belegd, waarop
der nomadenleer. Hij trachtte een verzoening een deksel, waardoor een koperen draad, die
tusschen Kath. en Prot. tot stand to bren- inwendig verbonden is met het bladtin en
gen en een overeenstemming tusschen de waarop een koperen knop. De verbinding van
eenige L.'flesschen geeft een electrische batterij.
Leidschevaart, vaart tusschen Haarlem en
Leiden.
Leimuiden, gem., Z.-Holl., 4 uur van Amsterdam, 1685 inw.
Leigh, stad, Eng. graafschap Lancaster,
40,001 inw. ; steenkoolmijnen.
Leighton, (lord Frederick) Eng. schilder en
beeldhouwer, 1830/96 ; was sedert '78 president van de Londensche Academie.
Leine, linker zijrivier van de Aller, Pruisen, 195 K.M. lang.
G. W. VON LEIBN1Z.
Leinster, prov. in Ierland, 19,735 K.M. 2,
1,152,829 inw. Hoofdst. Dublin.
Leipzig, prov. van Saksen, 3567 K.M.2,
mechanische verklaring der natuur en het
godsdienstige geloof. Hij stelde de noodzake- 1,146,423 inw. Hoofdst. L., 503,672 inw. ;
lijkheid van al wat is voorop. 1709 werd hij heeft vele historische- en prachtige gebouwen,
vele groote instellingen en naast Dresden
in den adelstand verheven.
Leicester of Leicestershire, graafschap in den grootsten Duitschen boekhandel. Verder
Eng., 2072 K.M. 2 , 443,994 inw. ; heuvelach- industrie. L. werd ongev. 900 gesticht, kwam
tig, veeteelt en industrie. Hoofdstad Leices- 1485 aan de Albertinische linie, had veel van
den 30-jarigen oorlog te lijden. 16-18 Oct.
ter, 241,574 inw. ; textielindustrie.
(2) (Robert Dudley, graaf van) gunsteling 1813 volkaren-slag, le groote nederlaag van
van koningin Elizabeth, 1533/88. Hij dong Napoleon. Ter herinnering een 90 M. hoog
zelfs naar haar hand en moet zelfs zijn vrouw gedenkteeken.
Leith, havenstad, Schotsch graafschap
vergiftigd hebben. 1565 heimelijk met de
weduwe van graaf Essex in 't huwelijk ver- Edinburg, 76,167 inw. ; dokken en scheepsbonden ; werd op verzoek der Ned. om hulp werven.
Leitha, rechter zijrivier van den Donau,
tegen de Spanj., 1585, als opperbevelhebber
naar Ned. gezonden, doch '87 teruggeroepen. vormt de grens tusschen O.'rijk-Hong. DaarLeichhardt, stad, Eng. Nieuw-Z.-Wales, van den naam Cis- en Transleithanio.
Leitmeritz, stad in Bohemen aan de Elbe,
Australia, 17,484 inw.
Leiden, gem. in Z.-Holl., 57,919 inw. ; heeft 13,075 inw.
Leitrim, graafschap in Ierland, prov. Conrijke bibliotheek, verder plantentuin, sterrenwacht, musea enz. 16e en 17e eeuw werd L. naught, 1588 K.M. 2 , 69,201 inw. ; steenkool,
bekend om zijn lakenindustrie. Oct. 1573 tot koper, lood. Hoofdstad Carrick.
Lek, rivier in Geld., 'Utrecht en Z.-Holl.,
Maart '74 belegerd door de Spanj., doch ontzet ; 1807 ontploffing van een schip met andere naam voor den Rijn.
buskruit.
Lekkerkerk, gem., Z.-Holl., bij Sehoonho(2) (Lucas van) Ned. schilder, 1494/1533.
yen, 3767 inw.
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Leksmond of Lexmond, gem., Z.-Holl., bij
Vianen, 1650 inw.
Lelie, zie Lilium.
Lelia van Dalen, (Convallaria majalis) ook
wel Lelietje van D., Meibloempje ; bevat een
stof, die men vroeger tegen hartziekten aanwendde.
Lellens, dorp, gem. Ten Boer, Gron., 250
inw.
Lehr, (Cornelis) Ned. ingenieur en staatsman, geb. 1854 ; was 1891/94 en 1897/1901
minister van waterstaat, handel en nijverheid ; later lid van de Tweede Kamer en gouv.
van W.-Indic.
Lemaire, een Holl. zeevaarder, gest. 1616 ;
naar hem werd genoemd de zeestraat tusschen
Vuurland en het Stateneiland in Z.-Amerika.
Lemaltre, (Francois) bijgenaamd de koning
der tooneelspelers, 1800/76.
(2) (Jules) Fr. literator, geb. 1853.
Lemans, (Mozes) Ned. beoefenaar der
Hebr. taal, ook wiskundige, 1785/1832 ; stelde een Hebr. spraakkunst en Hebr.-Ned.
woordenboek samen. Schreef „Handleiding
tot het teekenen van land-, zee- en hemelkaarten".
Lembecq, dorp, Belg. prov. Brabant, 4600
inw.
Lemberg, hoofd- en handelsstad van Galicie, 0.'rijk-Honig., 177,996 inw. ; handel en
industrie.
Lemercier, (Louis Jean Nepomucene) Fr.
tooneelschrijver, 1771/1840.
Lemery, stad op 't eiland Panay, Philippijnen, 11,850 inw.
Lemiers, dorp, gem. Vaals, Limb., 200 inw.
Lemma, (Gri.) voorloopige stelling, leer of
hulpstelling.
Lemmer, (De) stadje in gem. Lemsterland,
Friesl., aan de Zuiderzee, 5000 inw. ; haven.
Lemming, (Myodes) soort van Woelmuizen,
knaagdier, wordt ongeveer 10 c.M. lang ;
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graaft gangen en holen, leeft van plantendeelen en komt in 4 soorten over geheel
Europa voor.
Lemna, zie Eendenkroos.
Lemnos, (Limnos) Turksch eiland, N'lijk
in de Egeische zee, 477 K.M. 2, 27,100 inw.
Hoofdpl. Lemni of Kastro ; sedert 1657
Turksch.
Lemoine, (Gustave) Fr. tooneelschrijver,
1802/85.
Lemon, (Mark) Eng. journalist en blijspelschrijver, 1809/70.
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Lemonnier, (Antoine Louise Camille) Belg.
schrijver, geb. 1835 ; schreef o. a. „Nos Flamands".
(2) (Camille) Belg. literator, geb. 1845 ;
schreef o. a. „Contre Flamands et Wallons".
Lemsterland, gem., Friesl., bij De Lemmer,
6646 inw.
Lena, Siberische rivier, ontstaat op het
Baikelgebergte en mondt in de N'lijke IJszee,
4600 K.M. lang.
Lenaerts, (Hendrik) Vlaamsch schrijver,
1842/70.
Lenne, rechter-zijrivier van de Riihr, Westfalen.
Lengte, noemt men meest de langste maat
van een lichaam.
(2) (Geographische) noemt men den af stand
van een plaats op aarde gerekend van af een
vastgestelden meridiaan. (Zie Breedte.) Gewoonlijk wordt geteld vanaf den meridiaan
van Greenwich en wel naar 0. en W., tot 180
(Ooster- of Westerlengte).
Lennep, (David Jacob van) Ned. geschiedschrijver en literator, 1774/1853.
(2)
(Jacob van) Ned. dichter en romanschrijver, geb. 24/3 1802 ; zoon van den
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vorige, lid van de 2e Kamer. Schreef o. a. :
„De roos van Dekema", „Klaasje Zevenster",
„Ferdinand Huyck" enz. gest. 25/8 1868.
(3) (Jhr. Mr. Frank K. van) sedert 1909
lid van de Tweede Kamer, geb. 1865.
Lens, stad, Fr. dep. Pas-de-Calais, 24,313
inw.bergwerken.
(2) naam voor een rond doorzichtig voorwerp, meest van glas, dat door zijn bonen
worm de eigenschap heeft om lichtstralen, die
er door vallen, over een vlak regelmatig to
verspreiden of op een kleiner punt to doen
samenvallen ; brillen- en kijkerglazen.
Lentando, (It.) langzamer wordend, vertragend.
Lentini, stad, It. prov. Syracuse, op Sicilie, 17,134 inw.
Lento, (It.) langzaam, traag. Non L., niet
sleepend.
Leo, (Lat. : Leeuw) naam voor 13 pausen.
(1) I, de groote (Heilige), 440/61, geb. 390.
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(2) II, heilige, 682/84, geb. 640. (3) III,
heilige, 795/816, geb. 750 ; moest vluchten,
Karel de Groote ontving hem, herstelde hem
in zijn waardigheid en werd door dezen in
800 tot keizer gekroond. (4) IV, heilige, 847/
55, geb. 800 ; liet Rome door een muur omringen tegen de vijandelijke invallen der
Saracenen. (5) V, werd 907 gekozen, doch na
40 dagen door zijn opvolger verjaagd. (6) VI,
928/29, geb. 860. (7) VII, 936/39, zeer onrustig tijdperk. (8) VIII, 963/65, werd door
keizer Otto I, in plaats van Johannes XII,
op den troop geplaatst en gehandhaafd. Hiervoor verkreeg hij het recht den paus en de
bisschoppen to benoemen. (9) IX, 1049/1054,
de heilige Bruno, geb. 1002 ; voerde heftig
strijd tegen simonie en het huwelijk der
priesters ; werd door de Noormannen gevangen gekomen. (10) X, (Johannes de Medicis)
1513/21, geb. 1475 ; voerde oorlog met Frankr.,
sloot verschillende verdragen en deed veel
voor kunst en letteren. Liet van alle oude
Gri. werken een uitgave bezorgen en riep de
grootste mannen aan het hof. Hij liet kardinaal Petrucci, beschuldigd van een aanslag
op zijn leven, verworgen en velen tot bekentenissen folteren. Door zijn weelderig
leven had hij veel geld noodig en liet daarom
voor hooge sommen allerlei aflaatbrieven verkoopen ; zijn bevel tot voltooiing der St.
Pieter-kerk en de daarmede gemoeid zijnde
geldsom was de oorzaak van het optreden
van Luther en daarmede van de hervorming.
Dit liet hij eerst rustig gaan, hij bezorgde
zijn familieleden groote bezittingen en macht,
en breidde zijn huis steeds meer uit, terwijl
hij ieder opwekte deel te nemen aan een
kruistocht naar Egypte. Hij nam een leger
Zwitsers in dienst, deed den hertog van
Ferrara in den ban en annexeerde zijn bezittingen. Te midden van feestelijkheden over
deze overwinning trof hem de dood. (11) XI,
werd 1605 gekozen, doch stierf na 27 dagen.
(12) XII, 1823/29, deze was zeer onverdraag-

zaam, gaf den Jezuieten hun collegium weder
(1824) ; verordende met het jubeljaar 1825
een gebed voor uitroeiing der ketters, verwierp het verzoek der Sicili6rs tot opheffing
van het celibaat. (13) XIII, (Joachim Vincentius Pecci) 1878/1903, geb. 1810 ; deze nam
dadelijk tegen alle vorsten een verzoenende
houding aan, doch spoedig moest hij deze
laten. varen. Hij begon met de studie van de
werken van Thomas van Aquino aan te bevelen als voorbehoeding tegen de moderne
wetenschap. Spoedig klaagde hij bitter over
het verbod om een kerkelijk huwelijk te
sluiten, zonder eerst een wettelijk huwelijk te
zijn aangegaan. Daarna kwam het conflict
met Belgic ; hij gaf de Jezufeten, om vrede te
houden, in Frankr. prijs. Verloor toen het
recht pastoors in Duitschl. te benoemen. Hij

werd gedwongen veel te laten en veel to doe*
door de fanatieke Ultramontanen ; wel trachtte
hij steeds op goeden voet te geraken met de
grootmogendheden, doch telkens kwamen er
weer moeilijkheden ; hij verbood de deelname
aan verkiezingen, en 1880 verklaarde hij de
kerk onzijdig ten opzichte der staatsvormen ea
keurde het gedrag van vele clericale heethoofden af. Tegenover It. bleef hij vijandig,
vooral de stichting der scholen noemde hij
beleedigingen, hem zelf aangedaan. De Ultramontanen eischten dat hij minstens onbeperkt over Rome zou kunnen regeeren. 1881
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verklaarde hij het pausdom als eenig redmiddel tegen het communisme, socialisme en
nihilisme, de wrange vruchten van de hervorming ; verder dat het vorstelijk gezag niet
uit het yolk, maar door de kerk, d. i. door

God is gekomen. Hierdoor bewees L. XIII
zich nog op een zeer ouderwetsch standpunt
to bewegen. Op zijn order werd het pauselijk
archief geopend. 1883 ontving hij den kroonprins van Duitschl., doch hij wilds niet van
inschikkelijkheid weten, wel van de zijde van
Pruisen. 1884 gaf hij een heftig manifest
tegen de vrijmetselarij uit. 1885 werd hij door
Bismarck belast met het scheidsgericht tusschen Spanje on Duitschl. ; deze taak nam hij
gaarne aan en versierde Bismarck met de
Christusorde. 1887 kerkvrede met Pruisen.
Hij schreef o. a. over den toestand der arbeiders en over Christelijke democratic. 1888 en
1893 on 1903 bezoek van den Duitschen keizer.
20/2 1903 25-Jarig ambtsfeest. Met Duitschl.
bleef hij op goeden voet, doch omtrent scholen
zeer gespannen met Belgic, O'rijk en It. Gest.
20/7 1903.
(14) I, tot en met VI, keizers van het
Byzantijnsche rijk, I, 457/74 VI, de wijsgeer, 886/912. (15) I tot en met VI, koningen
van Armenie ; I, 1223/41 ; VI, 1365/93 ; streed
tegen de Turken.
Leoben, stad in Stiermarken, O'rijk-Hong.,
10,204 inw. ; bergwerken ; 18/4 1797 vrede
tusschen O'rijk en Fr.
Leobschutz, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Oppelen, 12,629 inw. ; textielindustrie.
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Leominster, stad, staat Massachusetts, N.Am., 12,392 inw.
Leon, voormalig Sp. koninkrijk, 1230 met
Castilio vereenigd, daarin thans Sp. prov.,
15,377 K.M2 ., 386,083 inw.; vruchtbaar, veel
bosschen en weiden. Steenkool, rogge, vlas,
hooi en veeteelt. Hoofdpl. L., 17,022 inw. ;
weverijen.
(2) hoofdst. van staat Nicaragua, Centr.Am., 45.000 inw.
(3) stad, staat Guanajuato, Mexico, 120,000
inw.
(4) Spaansch eiland in de baai van Cadix.
(5)
stad op eiland Panay, Philippijnen,
13,590 inw.
Leonardo de Vinci,
veelzijdig Spaansch
kunstenaar, 1452/1519 ; was waterbouwkundige, vestingbouwer, beeldhouwer en beroemd schilder, uitvinder van muziekinstrumenten en oorlogswerktuigen. Van hem het
, ,Avondmaal", een fresco in een klooster te
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1790/92, geb. 1747 ; sloot vrede met Turkije,
en Pruisen en verbond zich met deze laatste
ter onderdrukking der Fr. revolutie, dock
stierf dadelijk daarop. Hij deed vele goede
maatregelen van zijn voorgangers weder in-
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trekken. (9) III, de heilige, graaf van 0.rijk, 1096/1136, geb. 1073 ; schutspatroon van.
Leoncavallo, (Ruggero) It. componist, geb. 0.'rijk. (10) IV, hertog van 0.'rijk en Stiermarken, 1198/1230, geb. 1176 ; ondernam
1858 ; orkest-dirigent te Parijs en Cairo.
Leonforte, stad op Sicilie, It. prov. Cata- 1217/19 een kruistocht. (11) II, groothertog
van Toscane, 1824/59, geb. 1797 ; nam '48
nie, 21,236 inw.
Leonhard,
(Julius Emil) Duitsch compo- deel aan den oorlog tegen 0.'rijk, kondigde
'52 een grondwet af, doch trok deze weder
nist, 1810/83.
Leonidas I, koning van Sparta, gest. 480 in ; moest vluchten en deed '59 of stand ; gest.
v. Chr. ; sneuvelde met al zijn soldaten tegen 1870. (12) L. Ferdinand, aartshertog van
Toscane, zoon van den vorige, geb. 1868, was
Xerxes.
Leopold 1, vorst van Anhalt-Dessau, 1676/ overste in het leger van 0.'rijk, werd 1902
1747, volgde '98 op, sedert '93 veldmaarschalk gedegradeerd, wijl hij getracht had zich in
van Pruisen ; veroverde 1715 Riigen en Stral- zijn waardigheid te herstellen ; ging met zijn
sund van Zweden, streed in Spanje en ver- zuster naar Zwitsl., waar hij zich onder den
sloeg eenige malen O.'rijk. (2) IV, Friedrich, naam van Wolfling liet naturaliseeren.
Leopoldsorde,
O.'rijksche orde van verhertog van Anhalt-Dessau, 1817/71, geb.
1794 ; verkreeg Anhalt-Gothen en Anhalt- dienste, 1808 door keizer Frans I gesticht,
Bernburg en noemde zich nu hertog van AnLEOPOLDS-ORDE.
halt. (3) Karl Friedrich, groothertog van
Baden, 1830/52, geb. 1790; werd 1817 als
kroonprins erkend, volgde 1830 op, doch hoewel hij vele goede hervormingen invoerde,
verloor hij '49 zijn land. (4) prins van Beieren, zoon van regent Luitpold, geb. 1848 ;
1905 generaal-veldmaarschalk. Gehuwd met
aartshertogin Gesila van O.'rijk. (5) I,
(Georg Christiaan Frederik) koning van
Belg., prins van Saksen-Coburg, 1790/1865,
werd 1831 tot koning gekozen, terwijl hij
voor het koningschap van Gri. bedankt had.
VAN BELGIE. VAN OOSTENRIJK.
Maakte zich voor zijn land verdienstelijk.
(6) II (Lodewijk Filips Maria Victor) koning van Belgic, zoon en 10/12 1865 opvolger heeft 3 klassen. (2) Belg. ridderorde, gesticht
van den vorige, 1835/1909. Stichter van 1832 door koning Leopold I, heeft 5 klassen.
het Congo-Genootschap en '86 nam hij den
Lepar, eiland aan de Z.O. punt van Banka.
titel souverein van den Congostaat aan. Zijn
Lepelstraat, dorp, gem. Halsteren, N.opvolger is prins Albert, zoon van zijn broe- Brab.
der Philips, graaf van Vlaanderen. (7)
Lepidus, (Marcus Aemilius) 78 v. Chr.
Roomsch-Duitsch keizer, 1658/1705, geb. Roomsch consul, trachtte 77 voor Chr. met
1640 ; streed tegen de Turken. Verkreeg veel geweld het consulaat af te dwingen, doch
land, doch verloor veel aan Frankr. (8) II, werd afgeslagen. (2) (Marcus Aemilius) sloot
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zich bij Caesar aan, vormde met Antonius en
Octavianus het 2e driemanschap, werd op
den achtergrond gedrongen en 36 v. Chr. afgezet ; gest. 13 v. Chr.
stad, Russ. vorstendom FinLeppavirta,
land, 14,614 inw.
Lepra, zie Melaatschheid of Elephantiasis.
Lepsius, (Karl Richard) Duitsch Egyptoloog, 1810/84. Prof. to Berlijn.
stad op Sicilia, It. prov.
Lercara-Friddi,
Palermo, 13,562 inw. ; zwavelmijnen.
Lerchenfeld, een sedert 1890 bij Weenen
behoorende stad.
Lerida, Spaansche prov., 12,151 K.M. 2 ,
274,590 inw. Hoofdst. L., 21,885 inw. ; het
oude Ilerda, 49 v. Chr., aldaar de Pompejanen door Caesar verslagen.
Lerinische eilanden, Fr. eilandengroep in
de Midd. Zee, hoofdeiland is Marguerite,
vesting en strafgevangenis ; verder nog St.
Honorat.
Lerwick, hoofd- en havenstad van de Schotsche Shetland-eilanden, 4061 inw.
Lesbische liefde, tribadie, de onnatuurlijke
bevrediging der geslachtsdrift van vrouwen
onder elkander.
Lesbos, eiland bij de W.kust van KleinAzio, 1750 K.M. 2, 125,000 inw. ; vruchtbaar,
reel vruchten. Hoofdst. Mitilini. Het was in
de oudheid een bloeiende democratie, de bewoners waren zeer ontwikkeld ; later stonden
zij bekend om hun onnatuurlijke geslachtsdrift (Lesbische liefde). Sedert 1462 Turksch
bezit.
Lesghistan, Kaukasisch berglandschap in
Georgie, woonplaats der Lesghiers, ongev.
600,000 inw., Mohammedanen.
Lesina, eiland van Dalmatia, O.'rijk-Hong.,
288 K.M. 2 , 25,690 inw. ; veel vijgen en wijn.
Hoofdpl. L., 3820 inw. ; haven.
Leskowatz, stad in Servie, 13,640 inw.
(Henry David) Eng. componist,
Leslie,
1822/96.
Lesse, rechter zijrivier van de Maas in BelgibLesseps, (Ferdinand de) Fr. ingenieur en
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daal betrokken en werd tot gevangenisstraf
veroordeeld.
Lessines,
stad, Belg . prov. Henegouwen,
9775 inw.
(Gotthold Ephraim) Duitsch
Lessing,
schrijver ; de hervormer der Duitsche letterkunde, geb. 22/1 1729; schreef dramatische
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werken en o. a. „Laokoon", „Nathan der
Weise" en zijn laatste werk „Die Erziehung
des Menschengeslechts", gest. 15/2 1781.
(2) (Karl Gotthelf) broeder van den vorige,
1740/1812 ; schreef een biographic van zijn
broeder en eenige tooneelstukken.
(3) (Julius) Duitsch schrijver, geb. 1843,
schreef over kunst ; 1872 directeur van het
museum voor kunstnijverheid to Berlijn.
Lesto, (It.) los, gemakkelijk.
Lesueur,
(Jean Francois) Fr. musicus,
1760/1837.
L'Etat c'est moi, (Fr.) „de staat ben ik",
gezegde van Lodewijk XIV.
Lethaal, doodelijk.
Lethargie, (Gri.) ziekelijke slaapzucht, ongevoeligheid. (Ook) zorgeloosheid, schijndood.
Lethe, volgens de Gri. mythologie, de bron
der vergeteiheid. Hieruit dronken de zielen
der gestorvenen om rust to vinden.
Leti, eiland in Rumenie, gevormd door de
Donau-monding, 1500 K.M. 2 .
Lettelbert, dorp, gem. De Leek, Gron., 150
inw.
Lettele, dorp, gem. Diepenveen, Overijsel,
350 inw.
volksstam,
Letten,
Indo-Germaansche
tegenwoordig hoofdzakelijk in Koer- en Lijrland, Rusl., ongev. 1,350,000 inw., meest
Lutherschen.
Letterkunde, omvat in den ruimsten zin,
alle geschreven voortbrengselen van den menschelijken geest, dus alles wat geschreven en
gedrukt is. Natuurlijk is dit gebied in vele afdeelingen gedeeld, elk land, elk yolk, elke
tijd, elke wetenschap heeft zijn letterkunde,
F. 1)E LESSEPS.
terwijl men daze ook weer in verschillende
diplomaat, 1805/94 ; ontwerper en uitvoerder deelen deelt. De oudste letterkundige voortvan het Suezkanaal en ontwerper van het Pa- brengselen dateeren van ongev. 3000 v. Chr.
namakanaal. Was '93 in het Panama-schan- en zijn afkomstig van de Indiers, daarna vol
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gen die der Chineezen en daarna der Rom.,
Gri. en Joden. Eerst na 800 na Chr. begint
men to spreken over letterkunde der andere
landen. De oudste Ned. letterkunde is van
ongev. 1000, de beoefening der dierensage.
(Zie Ned. taal en letterkunde).
Letters, zijn de teekens van de verschillende klanken, die woorden en zinnen samenstellen. Deze zijn verdeeld in klinkers en medeklinkers. De eerste zijn de ondeelbare, eenluidende klanken, de overige staan voor of
achter een klinker on kunnen zonder deze
niet uitgesproken worden.
Letti-ellanden, eilandengroep in de BandaZee, bestaat uit Letti, Mea en Leikor. Z.W.
eilanden, res. Ambon, ongev. 20.000 inw.
Lettre, (Fr.) brief. L. de cachet, verzegelde brief, de beruchte brief der Fr. koningen
en vooral van Lodewijk XIV om alle niet gewenschte personen terzijde to schuiven of gevangen to nemen. 23/6 1789 door de nationals
vergadering opgeheven.
Leuca, (Capo di) kaap, de uiterste Z.O.spits van Italie, in Apulie, prov. Lecco.
Leuchtenberg,
dorpje met stamslot der
fam. L., voorheen hoofdst. van het landgraafschap L., 250 K.M. 2 , sedert 1714 overgegaan op het Beiersche huis. 1817 met een
deel van Eichstadt aan Eugene de Beauharnais, ex-onderkoning van Italie, voor 5 mill.
francs afgestaan. Deze nam nu den titel aan
van hertog van L., vorst van Eichstiidt. Hij
verkreeg, en ook zijn navolgers, het praedicaat
„doorluchtigheid", terwijl zijn familie bij het
uitsterven van het Beiersche huis in mannelijke
lime aanspraak op den Beierschen troon kreeg.
(2) (Karl Eugen Joseph Napoleon, hertog van) zoon van bovengenoemde, 1810/35, gehuwd met koningin Maria van Portugal,
stierf 2 maanden daarna. (3) (Max Eugen
Joseph Napoleon, hertog van) broeder van
den voorgaande, 1817/52, gehuwd met Maria
Nicolajewna, dochter van Czaar Nicolaus. (4)
(Georg Maximilianowitsj, hertog van) hoogheid Romanowski, zoon van den vorige,
geb. 1852.
Leuco.... Gri. voorvoegsel, wit.
Leucorrhoea, (Gri.) witte vloed.
Leur, dorp, gem. Bergharen, Geld.
(2) dorp, gem. Etten-en-Leur, N.-Brab.,
1200 inw.
Leusbroek, dorp, gem. Leusden, Utrecht,
250 inw.
Leusden, gem., Utrecht, bij Amer sfoort,
2635 inw.
Leuth, dorp, Geld., gem. Ubbergen.
Leuven, (Fr. Louvain) stad, Belg. prov.
Brabant, aan de Dijle, 42,224 inw. ; laken- en
kantfabrikatie. In den 10-daagschen veldtocht word deze stad door de Ned. bezet.
Leuze, stadje, Belg. prov. Henegouwen,
5900 inw.
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Lavaliois-Perret, stad, Fr. dep. Seine, voorstad van Parijs, 58,073 inw. ; industrie.
Leval-Trahegnies, stadje, Belg. prov. Henegouwen, 5300 inw.
Levens°, een der It. Egadische eilanden.
Levant, (It.) algemeene naam voor de kustlanden der Midd'zee, ten 0. van It., daarom
„Zonneopgangsland" (Gri., Europeesch Turkije, Ionische eilanden, Klein-Azie, Syrie
en Eg.).
Levendbarend, noemt men die dieren, welke
dadelijk levende jongen voortbrengen.
Levende beelden, tableaux vivants, de voorstelling van historische beelden, figuren of
kunstwerken door personen. Ook naam voor
Kinomathograaf of Bioskoop.
Levensbeschrijving, zie Biographie.
Leveque, (Kaap) N.-W.kust van Aus.
Lever, (Hepar) het klierachtig orgaan van
mensch en vele dieren, dienende om de gal
uit het blood to scheiden en nog eenige
andere voor de stofwisseling noodige functies
to verrichten. Is gelegen bij den mensch en
vele dieren, rechts, boven in de buikholte.
Levertraan, een vette olie uit de lever van
kabeljauw, schelvisch en andere verwante
vischsoorten.
Leverziekten, ziekten, die voorkomen hetzij
in 't bekleedsel der lever, het inwendige, de
galbuis of galblaas. Deze kan onder verschillende vormen optreden, verschrompeling,
steenen, parasieten, b.v. echinokokken, of
stoot, val of andere beleediging ; meest treedt
geelzucht of waterzucht op en dikwijls volgt
door zware bloeding de dood.
Levi, 3e zoon van aartsvader Jacob en Lea ;
zijn nakomelingen, de Levieten, waren bestemd voor den tempeldienst, zij hadden geen
grondbezit en bestonden van de opbrengst
der tienden. Het boek Leviticus is aan hen
gewijd.
Levington, een der Nieuw-Shetlandsche
eilanden.
Leviticus, het boek der priesters, 3e book
van Mozes. (Zie Levi.)
Levkosia, hoofdst. van 't eiland Cyprus,
14,752 inw. ; leder en textielindustrie.
Levy, (Isaac Abraham) Ned. jurist on
staatsman, schrijver en phil., geb. 1836 ; gevierd woordvoerder der liberalen ; was lid
van de Tweede Kamer, schreef tal van opstellen.
Lewes, hoofdst., Eng. graafschap Sussex,
11,249 inw.
Lewis, grootste eiland der Hebriden, met
Harris, 2158 K.M. 2 , 30,726 inw.
(2) (George Cornwall) Eng. staatsman en
geleerde, 1806/63.
Lewisham, voorstad van London, 127,460
inw.
Lewiston, fabrieksstad, staat Maine, N.Am., 23,761 inw.
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Lexicon, (Gri.) woordenboek, woordenschat. een president voor twee jaar gekozen, daarLexington, stad, staat Kentucky, 26,369 naast een vice-president, senaat en represenLexmont, zie Leksmond.
Leyden, (Jan van) zie Jan Beukels.

(2) (Ernst Victor) Duitsch geneeskundige,
geb. 1832. Prof. te Berlijn.
Leyds, (Willem Johannes) vertegenwoordiger der voormalige Z.-Afrikaansche republiek,
in Brussel, voor alle Europeesche staten, geb.
1859 ; werkte onvermoeid voor de Boeren.
Leyden, stad, bij Londen, graafschap Essex,
89,000 inw.
Lezard, kaap van Cornwall, Z'lijke punt
van Eng.
L' Hermite, (Jacques) Ned. admiraal, werd
1623 naar de Zuidzee gezonden en overwon
daar de Spaansche vloot.
(Fr.) verbintenis, liefdesbetrekLiaison,
king.
Liao-fang, stad in Z'lijk Mantsjoerije, ten
Z. van Moekden, 50,000 inw. ; aldaar 3/9 1904
overwinning der Japanners op de Russ., na
een 6-daagschen slag.
Lias, een onderafdeeling van de Juraformatie. Bevat kalk, zandsteen, kalksteen
(Alpen- en steenkalk), mergel, leemsoorten
en vele fossielen.
Libanon, bergketen in Syria, loopt van de
Midd'zee Z.waarts tot Sidon ; hoogste berg
Timaroen, 3212 M. hoog.
Libau, stad in Russ. gouv. Koerland, aan
de O'zee, 64,505 inw. ; handel, badplaats.
Libel, klaagschrift, schotschrift, smaadschrift.
Liberaal, onbevooroordeeld, vrij van denken handelwijze, vrij, goedig, tevreden • (ook)
aanhanger van het liberalisme of de ;
partij.
Liberate partij, een politieke partij, die
min of meer vooruitstrevend is en eenigszins
anti-kerkelijk en voor meer volksvrijheid.
vrijheidsmin, vrij van alle
Liberalisme,
vooroordeelen ; de denk- en handelwijze, vrij
van kerk of andere invloeden in wetenschap
en staatkunde.
Liberia, een vrije Negerstaat aan de Peper-
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kust van Opper-Guinea, Afrika, 95,400 K.M2 .,
1,150,000 inw. ; uitvoer van kokosnooten,
palmolie, koffie, caoutchouc enz. Het rijk
werd 1822 door vrijgelaten slaven uit Amerika
en Afrikaners gesticht ; aan 't hoofd staat

tantenhuis. leder burger van 16 tot 50 jaar is
dienstplichtig. Hoofdstad Monrovia, 5000 inw.
Liberius, de 36e paus, 352/66 ; heilige van
de Roomsche en Gri. kerk ; gedenkdagen
27/8 en 23/9.
Libertad, dep. van Peru, Z.-Amerika,
26,441 K.M2 ., 250,931 inw.
Liberte, Egan* Fraternite, (Fr.) Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Libertijnen, vrijgelaten slaven, die den
Joodschen godsdienst aannamen ; (ook) zij, die
den godsdienst niet al to streng opvatten.
Libido sexualis, (Lat.) geslachtsdrift.
Libourne, stad, Fr. dep. Gironde, aan de
Dordogne, 19,175 inw. ; wijn.
Libraire, (Fr.) boekverkooper.
Librairie, (Fr.) boekwinkel, boekhandel.
Libretto, (It.) (klein boekie) tekstboekje
voor opera of balletten..
Librettist, vervaardiger van Libretto's.
Libratie, (Lat.) schommeling.
Liburnie, landschap aan de Adriatische
zee, tusschen Istria en Dalmatia ; de bewoners
waren oudtijds stoute zeevaarders.
Libye, oudste naam voor Afrika.
Libysche woestijn, O'lijk deel van de
Sahara.
Licent, (Lat.) vergunning, patent, recht.
Licet, (Lat.) het is veroorloofd.
Lichaam, algemeene naam voor elk ding of
voorwerp, samengesteld of enkelvoudig, doch
een geheel vormend. Ook naam voor het
samenstel van organen van mensch of dier.
Licht, die kracht in de natuur, die mensch
en dier in staat stelt dingen to zien en tevens
kleuren te onderscheiden. Volgens de theorie
bestaat licht uit zeer kleine stofdeeltjes, die
door de bron (zon of vlam) worden uitgeworpen ; volgens de trillingstheorie, is licht
een trilling der ether, die evenals het geluid
wordt voortgeplant. Het licht is niet een,
doch een samenstelling van verschillende
stralen, die door het spectrum ontleed kan.
worden en kan verdeeld worden in verschillende kleuren. Het licht nemen wij met het
oog waar, hetzij dadelijk van de bron of door
weerkaatsing ; bij het laatste noemen wij het
meest kleur.
Lichtbehandeling, de behandeling van ziekten door middel van zon- of electrisch licht.
Lichtdruk, Albertotypie- of Abertypie, eon
photo-mechanische drukmethode, berust op
de verandering van chroomgelatine onder invloed van het licht. Hierdoor is het mogelijk
op allerlei persen de mooiste, met photographieen gelijkstaande afdrukken to verkrijgen.
Lichtenberg, Zie Leuchtenberg.
(2) stad, bij Berlijn, distr. Potsdam, 48,076
inw.
(3) voormalig Duitsch vorstendom, distr.
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Trier, 1816 door Pruisen aan Ernst I van voeding), vervaardiger en invoerder van het
Saksen-Coburg afgstaan en 1834 weder aan vleeschextract. Hij bracht een geheele herPruisen afgestaan.
vorming in de scheikundige wetenschap.
(4) (Georg Christoph) Duitsch natuurkundige en schrijver, 1742/99. Prof. te Gottingen.
Lichtenberger, (Friedr. Aug.) Fr. godgeleerde, 1832/99. Prof. to Parijs.
Lichtenvoorde, gem., Geld., bij Groenlo,
4770 inw.
Lichtmis, zie Maria Lichtmis.
Lichtschuwheid, een toestand van de oogen,
waarbij deze het sterke licht niet verdragen
J. VRIJHEER VON LIEBIG.
kunnen ; (fig.) het in stilte werken voor of
met een minder nette bedoeling, opdat de
Liebknecht, (Wilhelm Christiaan Martin
wergild het niet zien zal.
Ludwig) een der Duitsche Soc.-Democratische
Lichtsnelheid, de snelheid waarmede het
licht zich van de bron door de ruimte voort- partijleiders, 1826/1900 ; wegens deelname
beweegt. Deze is 42,000 mijlen of 311,100 KM. aan den Badenschen opstand, 1848/49, gevlucht, 62 terug, 72 met Bebel wegens hoogper seconde.
Lichttherapie, de behandeling van ziekten
door middel van zon- of electrisch licht.
Licosa, (Kaap) Kaap van It., in de Golf
van Salerno.
Lidwoord, het woord, dat voor het zelfstandig naamwoord staat en dit een bepaalde of
onbepaalde beteekenis geeft (Ned. : de, het,
een).
Lie, (Jonas) Noorsch schrijver, geb. 1833.
(2) (Sophus), verdienstelijk Noorsch wiskundige, 1842/99. Prof. te Christiania.
W. C. M. L. LIEBKNECHT.
Liebe, rechter-zijrivier van de Weichsel,
W.-Pruisen, 110 K.M. lang.
verraad tot 2 jaar gevangenisstraf veroorLieben, voorstad van Praag, 21,242 inw.
Liebermann von Sonnenberg, (Max) Duitsch deeld ; sedert 74 lid van den Rijksdag en
79/86 en 89/92 ook van beide Saksische
kamers. Was 1865 uit Pruisen, '81 uit Leipzig
verbannen.
Liechtenstein, Vorstendom tusschen Graubunden en Tirol, 159 K.M. 2 , 9650 inw.
Hoofdstad Vaduz, 1206 inw. L. heeft geen
leger, staat in tolverbond met O'rijk, waarvoor het jaarlijksch 40,000 kronen ontvangt ;
heeft geen staatsschulden. Het huis L., een
der oudste Duitsche of O'rijksche geslachten,
deelde zich 1582 in twee linien, doch de eerste
M. LIEBERMANN VON SONNENBERG.

dichter, geb. 1848 ; sedert 88 lid van den
Rijksdag.
Liebert, (Eduard von) Duitsch militair en
staatsman, geb. 1850 ; werd 94 overste, 96/
1900 gouverneur van Duitsch-O.-Afrika ; in
den adelstand verheven en 1897 generaalmajoor, voorzitter van het, door hem in 1904
gestichtte rijksverband tegen de SociaalDemocratie.
Liebfrauenmilch, een zeer dure en zeldzame
wijnsoort uit Rijn-Hessen ; oorspronkelijk
van druiven, die om de Lieve Vrouwenstift
te Worms groeiden.
Liebig, (Justus, vrijheer von) beroemd
Duitsch scheikundige, 1803/73. Prof. te Giessen ; verdienstelijk om zijn organische chemie
en agricultuur (nieuwe leer der planten-
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stierf 1712 uit, zoodat het land toen weder
vereenigd werd ; 1719 werd het een Rijksvorstendom en kreeg de vorst sitting en stem
in den Rijksdag. Dit rijkje zou men haast
een modelstaat kunnen noemen ; de begrooting sluit er meest met een batig saldo.
Tegenwoordig vorst Johann II sedert 58,
geb. 1840 ; noemt zich tevens hertog van
,
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Troppau en Jagerndorf, graaf van Rietberg.
(2) (Alfred, prins von) O'rijksch Ultramontaansch politicus, geb. 1842 ; sedert 79 in het
huis van afgevaardigden, 87 in het Heerenhuis.
(3) (Aloys, prim von) broeder van den vorige, Ultramontaansch politicus, geb. 1846;
sedert '78 lid v. h. huis van afgevaardigden.
(4) (Franz de Paula, erfprins van) geb.
1856.
Llefde, (gelijkslachtige) zie Uranisme, Lesbische lief de, enz.
(2) (Jan de) Ned. schrijver, 1814/69 ; schreef
o. a. „Algem. geschiedenis voor het yolk, van
het standpunt des Christelijken geloofs beschouwd".
Liefland, zie Lijfland.
Lieftlnck, (Franciscus) lid van de Tweede
Kamer, geb. 1835.
Liege, (Fr.) Luik.
Liegnitz, regeeringsdistr. in. Pruisisch-Silezie, 13,608 KM2, 1,102,992 inw. Hoofdst.
L., 54,882 inw. ; industrie. Was van 1164/1675
hoofdst. van het vorstendom L., dat 1742 aan
Pruisen verviel ; 15/8 1760 overwinning van
Frederik den Groote, over de O'rijkers.
Liempden, gem., N.-Brab., bij Boxtel, 1514
inwoners.
Lienden, gem., Geld., bij Tiel, 4400 inw.
Lienhard, (Fritz) Duitsch schrijver, geb.
1865.
Lier, naam voor het • oudste snaarinstrument.
(2) (De) gem., Z.-Holl., bij Naaldwijk, 1377,
inwoners.
(3) een sterrenbeeld bij den Melkweg.
(4) Zie ook Lierre.
Lierdicht, een gedicht, waarin de dichter
zijn gevoelens tracht to leggen bij de een of
andere gebeurtenis.
Liernieux, dorp, Belg. prov. Luik, 3200
inwoners.
Liernurstelsel, het stelsel van afvoer van
de faecalien door middel van luchtdruk door
buizen, zooals dat in vele steden thans in
gebruik komt, of is. Is echter kostbaar en
heeft vele bezwaren.
Lierop, gem., N.-Brab., bij Asten, 875 inw.
Lierre, fabrieksstad, Belg. prov. Antwerpen, aan de Netze, 22,656 inw. ; kant- en
zijde-industrie.
Liervogel, (Menura superba) een vogelsoort
uit Nieuw-Holl., wordt 40 c.M. lang, doch
zijn staart is ongev. dubbel zoo lang.
Liesbruik, gewoonlijk breuk genoemd, het
uittreden der buikingewanden in het lieskanaal.
Lieshout, gem., N.-Brab., bij Helmond,
1343 inw.
Lieskanaal, het kanaal van de buikholte
naar den balzak, hierdoor loopt o. a. de zaadstreng.
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Liessel, dorp, gem. Deurne-en-Liessel, N.
Brab., 500 inw.
Lieta, (It.) vroolijk, lustig.
Lietissimo, (It.) zeer vroolijk, lustig.
Lievens, (Jan) Ned. schilder, 1607/74 of 63;
goede Rembrandt nabootser.
Lieve-Vrouwen-Parochie, dorp, gem. Het
Bilt, Friesl., 2600 inw.
Lievin, stad, Fr. dep. Pas-de-Calais,
17,600 inw.
Liffa-Matula, een der Molukken-eilanden.
Liga (Sp. en It.) Fr. ligue, verbond, eedgenootschap, samenspanning, b.v. Ligue de
bien public, de samenspanning, het verbond
der Fr. grooten tegen Lodewijk XII. (2) De
L. van Cambrai, 1508, tusschen pans Julius
II, keizer Maximiliaan I, Lodewijk XII, koning Ferdinand van Aragon on verschillende
andere It. staters, tegen Venetic. (3) de Heilige L. tusschen den paus, Venetic en Aragon
tegen Fr. (4) de Heilige L. van 1576 van
de Fr. Kath. tegen de Hugenoten en vele
meer.
Ligao, stad op 't eiland Albay, Philippijnen, 17,371 inw.
Ligor, inlandsche staat van Siam, schiereiland Malakka, 150,000 inw. ; hoofdst. L. of
Sakor, met vesting, 12,000 inw.
Ligue, zie Liga
Liguori, (Heilige, Alfonsus Maria de) kerkleeraar, 1696/1787 ; stichtte 1732 de orde der
Redemptoristen of Liguoristen. Werd 1839
heilig verklaard, gedenkdag 2/8. Hij schreef
o.a. „Theologica moralis" (Moraal theologie)
2 deelen, een richtsnoer voor priesters en
biechtvaders.
Liguoristen, zie Liguori.
Liguria, oude naam voor het N'lijk deel van
It., werd 154 voor Chr. door de Rom. onderworpen.
Liguriers, de oude bewoners van Ligurib.
Ligurische republiek, naam voor de 1797/
1805 bestaan hebbende republiek van Genua.
Ligurische zee, deel van de Midd. zee, met
de Golf van Genua, Z.'lijk van Genua.
of
Li- H oeng-Tsjang,
Li- H ung-Tsjang
-

Chin. staatsman, 1823/1901 ; sloot 1895 vrede
met Japan, werd minister en onderhandelde
1900 met de verbonden grootmachten.
Liimfjord, inham van het Kattegat in Jutland. (Denem.)
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Lij of Lijzijde, de zijde van het schip da troodstaartjes, tapuiten enz. Tot dit geslacht
van den wind afgekeerd is.
behoort de Amerikaansche „Spotvogel".
Lijfeigenschap, een mindere vorm van slaLikdoorn, eksteroog, een hoornachtige ververnij in de Middeleeuwen, was deze, dat de dikking op een der teenen, hetzelfcle als een
bewoners aan hun woonplaats waren gebon- eeltzweer, veroorzaakt door voortdurenden
den en deze niet mochten verlaten ; meest druk zonder voldoende toevoer van versche
boeren.
lucht, komt altijd door to nauwe schoenen.
Lijfland,
Likeur,
(Liefland) een der Russ. O.zee
een brandewijn of alkoholisehe
prov., 47,029 KM2 , 1,300,604 inw. ; graan, drank, ontstaan door toevoeging van suiker
veeteelt, visscherij. Hoofdst. Riga. 1521 was en aetherische °lien, vormt een strooperigen
het land Poolsch, 1660 Zweedsch, 1721 Russ. drank.
bezit ; 1877 opheffing van de grondwet
Lilium, lelie, een geslacht van sierplanten,
van L.
eenige worden gekweekt, o. a. de witte L., de
Lijfsdwang, de dwang door lichamelijk geweld.
Lijfspreuk, leus, vast gezegde, een regel
waarna men zich richt of het leven inricht.
Lijk, (Cadaver) het overblijfsel van een
organisme, dadelijk na den dood.
Lijkenbasen of lijkenalkaloiden, een aantal
organische basen of alkaloiden, die ontstaan
bij de ontbinding van eiwitstoffen. Worden bij
lijken seer veel gevonden en voortgebracht
door de rottingsbacterien ; eenige daarvan
zijn zeer vergiftig, o.a. cadaverine, als het
in 't bloed komt.
Lijkschouwing, het onderzoek van een lijk
door een deskundige ter vaststelling, dat
geen gewelddaden den dood hebben veroorzaakt.
L 1L 1UM
voorheen algem., thans
Lijkverbranding,
slechts bij weinig volkeren, om de afgestorvenen niet to begraven, doch to verbranden. Turksche L. (heeft eetbare knollen), de oranje
Toch wordt den laatsten tijd weder propagan- L. en eenige soorten uit Japan. Er zijn onda gemaakt voor de verbranding en reeds geveer 60 soorten.
Lille, Fr. naam voor Rijssel.
vele steden bezitten daarvoor een inrichting.
Lilliput, een fabelachtig land waar de be(Crematorium).
Lijm, een sterk kleverige, geleiachtige or- woners (Lilliputters) zoo groot als een duim
ganische zelfstandigheid, verkregen door ko- zijn, in de geschiedenis van „Gulliver's Reiking van allerlei dierlijk afval, als huiden, zen" van Swift.
Lima, hoofdstad van staat Peru, Z.-Amebeenderen, hoeven, hoorns enz., oplosbaar
in water en verdichtbaar tot harde koeken. rika, 130,000 inw. ; handel, uitvoer van koLijnden van Sandenburg, (Mr. Dr. F. A. pererts. 28/10 1746 hevige aardbeving, 1881/
C., graaf van) sedert 1909 lid van de Tweede 83 door de Chileenen bezet, 21/ 4 1909 weder
aardbeving.
Kamer, geb. 1873.
(2) stad in staat Ohio, N.-Amerika, 21,723
Lijnkoek, een veevoedsel, wordt samengeinwoners.
perst uit de overblijfselen van lijnzaad, naLimbach, stad in Saksen, distr. Chemnitz,
dat de lijnolie er uit gehaald is.
12,947 inw.
Lijnolie, een vette opdroogbare olie, geLimbricht, gem., Limb., bij Sittard, 1386
perst uit lijnzaad, dient voor allerlei, o. a. inwoners.
voor bereiding van vernissen, lakken en verLimburg,
Z'lijke prov. van Ned., 2204
menging met verf.
K.M. 2, 334,586 inw. ; begrensd door Geld., N.Lijnwaad, andere naam voor linnen.
Brab., Belg. en Pruisen ; doorstroomd door
Lijnzaad, de zaden of vruchtjes van het de Maas en de Geul. Verder zijn er : Z.-Wilvlas.
lemskanaal, kanaal tusschen Maastricht en
Lijs, zie Lys.
Luik en N.kanaal. Het Z.deel voorgebergte
Lijster, of Lijstervogels, (Turdidae) omvat der Ardennen met Krikelenberg, 240 M. en
een klasse van de allerbekendste, ook in Ned. St. Pieterberg, 123 M. hoog. Er is landvoorkomende zangvogels, o.a. de lijster (Tur- bouw, mijnwezen (meest bruinkolen) en indus) (met 4 soorten) de merels, de water- dustrie, o.a. aardewerkfabrieken. Hoofdst.
spreeuwen, de nachtegalen, roodborstjes, Maastricht. Andere voornaamste plaatsen :
.
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Venlo, Roermond, en het toeristenoord Valkenberg. Set land is overigens dor en weinig
bevolkt.
(2) Prov. van Belg., tegen Ned. L. aangelegen, 2412 KM2, 240,796 inw. Hoofdst. Hasselt. Vormde voorheen met de Ned. prov. een
hertogdom, kwam 1794 aan Fr. 1815 geheel
Ned. prov en 1839 ten deele aan Belg.
(3) stadje, Belg. prov. Luik, 4506 inw. ;
was eens de hoofdst. van geheel Limburg.
(4) (Mr. J.) Ned. jurist, lid van de Prov.
Staten van Z.-Holl. en van de Tweede Kamer, geb. 1855.
Limburg Brouwer, (Petrus van) Ned. literator, 1795/1847.
Limburg Stirum, een der medewerkers van.
Van der Duyn. van Maasdam, en van Hogendorp, om het Fr. juk of to schudden.
(2) (Friedr. Wilh., graaf van) Duitsch diplomaat en staatsman, geb. 1835, sedert 93
lid van den Rijksdag en leider der Duitschconservatieve partij. In den Haag geboren.
(3) (Mr. 0. J. H. graaf van) was lid van de
Tweede Kamer, 1855/1909.
Limehouse, stad, Eng. graafschap Middlessex, 32,358 inw.
Limerick, graafschap van Ierland, prov.
Munster, 2755 K.M. 2 , 146,018 inw. ; heuvelachtig. Hoofdst. L., 38,085 inw. ; zeehaven,
handel.
Limited, (Eng.) beperkt ; duidt bij namen
van Maatschappijen aan, dat de aandeelhouders slechts beperkt aansprakelijk zijn.
Limmen, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 1419
inwoners.
Limnatis, bloedzuiger nit zoetwater.
Limoen, zie Citrus.
Limoges, hoofdst., Fr. dep. Haute-Vienne,
84,121 inw. ; porcelein-industrie. Van 14e tot
18e eeuw beroemd om zijn emailschildering.
Limonade,
een verfrisschende drank van
vruchtensap, suiker en water.
Limpopo of Krokodillenrivier, rivier in Z.0.-Afrika, mondt in den Indischen Oceaan,
1900 KM. lang.
Linares, stad, Sp. prov. Jaen, 38,245 inw. ;
zilvermijnen.
Lincoln,
Eng. graafschap, 7154 KM 2 ,
498,781 inw. ; zeer vruchtbaar. Hoofdst. L.,
48,784 inw. ; industrie.
(2) stad, staat Nabraska, N.-Amer., 40,169
inwoners.
(3) (Abraham) Amerik. staatsman, 1805/
65 ; werd 61 tot den 16en president gekozen,
verklaarde 62 de slaven der Ver. Staten voor
vrij ; werd 64 herkozen, 65 doodgeschoten
door den tooneelspeler Booth.
Linde, (Tilia) een algemeen bekende boomsoort, waarvan twee soorten in Ned. en een
bastaard, worden echter voor tuinen of
plantsoenen niet veel gebruikt, daar de bladeren spoedig versvelken. Het bout is zacht,

Lin

geschikt voor snijwerk, geeft goede houtskool, (ook voor buskruit) ; de bloemen en
bast getrokken als thee, geven een zweet-

LINDE.

drijvend middel. De bast gebruikt voor
vlechtwerk.
(2) (Gerrit van de) Ned. dichter, 1808/58 ;
bekend one „Gedichten van den Schoolmeester".
Linden, gem., N.-Brab., bij Grave, 5511
inw.
(2) (Cornelis van der) Ned. musicus, geb.
1839 ; eerste kapelmeester aan de Ned. Opera
to Amsterdam. Schreef werken voor orkest,
koren en opera's.
(3) (Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der)
Ned. jurist en staathuishoudkundige, geb.
1864 ; was 1897/1901 minister van justitie.
Prof. to Gron. en Amsterdam.
(4) stad bij Hannover, 50,628 inw., industr.
Lindenau, (Bernh. Aug. von) Saksisch
staatsman en sterrenkundige, 1779/1854.
Lindner, (Bengt) Zweedsch schrijver, 1757/
93 ; schreef o. a. de opera „Het laatste oordeel".
(2) (Albert) Duitsch tooneelschrijver, 1831/
1888.
(3)
(Theodor) Duitsch geschiedschrijver,
geb. 1843 ; prof. to Halle.
Undo, (Mark Prager) Ned. schrijver, 1819/
77, inspecteur van Lager Onderwijs voor Z.-

M. P. LINDO.

Holl., schreef onder pseud. : „De oude heer
Smits" ; oprichter van den „Ned. Spectator".
Lingayen, stad op Luzon, Philippijnen,
18,886 inw.
Linge, rivier in Geld en Z.-Holl., mondt in
de Merwede.
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Lingerie, (Fr.) linnengoed, linnenhandel.
houdt zich en daarmede de overige deelen
Lingga, eilandengroep, O'lijk van Sumatra, vast en zorgt voor het voedsel. De leden beres. Riouw, hoofdeiland L.
staan uit kleine blaasjes met sterk ontwikLinguaglossa, stad op Sicilia, It. prov. Ca- kelde geslachtsorganen en vormen elk op

tania, 13,187 inw. ; aan den voet van den
Etna.
Linguist, taalvorscher, taalgeleerde.
Linie, lijn, streep, aequator, slagorde, geslachtsreeks.
Linleeren, N-an iijntjes voorzien.
Linieschepen, slagschepen, le klasse oorlogsschepen.
hoofdplaats, Zweedsche prov.
Linkoping,
Oostergotland, 14,052 inw.
Linlithgow of Linlithgowshire, graafschap
van Schotland, 328 K.M. 2 , 65,699 inw.
Hoofdst. L., 4279 inw. Aldaar Maria Stuart
geb.
Linnaeus, (Karl von) of Karl, ridder von
Linne, een der beroemdste natuurkundigen,
geb. 13/5 1707, in Zweden, woonde in Ned.
1741 Prof. te Upsala, werd '62 in den adelstand verheven, gest. 10/1 78. Zijn hoofdverdienste ligt in de botanie, in zijn nieuw

zichzelf een geheel. De geheele L. is dus een
kolonie. In deze leden ontwikkelen zich eieren en nadat deze rijp zijn, verlaten de leden
het lichaam met de andere stoffen, terwijl de
kop in 't lichaam blijft om weder een kolonie to vormen. De leden blijven in de drekstoffen level' en hebben slechts to lijden van
droogte, daarna sterven deze, vergaan en de
eitjes blijven achter ; deze blijven langen tijd
kiemkrachtig, zij zijn voor het oog onzichtbaar en kunnen dus als zij op 't gras (b. v.
van beesten (honden) vallen of op groente
enz., licht in 't lichaam komen van andere
beesten, waar zij zich dan tot een kop ontwikkelen, om daarna ook weder een kolonie
to vormen. Bij dieren komt de lint- of bandworm niet alleen in de darmkanalen voor,
doch door het geheele lichaam. Het eitje van
een L. door b. v. een pond in 't gras gebracht, kan, zoo 't in 't lichaam van een

schaap komt, zich in de hersenen ontwikkelen en de zoogenaamde draaiziekte veroorzaken. Bij den mensch komt doze in het
Linne, gem., Limb., bij Roermond, 1123 darmkanaal voor en veroorzaakt allerlei ongemakken, dikwijls zelfs zeer storende, o. a.
inw.
Linnen, lijnwaad, naam voor allerlei stof- koliek, krampen, braking, flauwten, bloedfen van vlas en hennepvezels geweven, vele armoede, vermagering, enz. Het bests ter

dat zijn naam draagt. Ook regelde hij de
terminologie der planten. Voor hem werd
1885 een standbeeld te Stockholm opgericht.

soorten.

een stof gebruikt voor vloerzeil,
tafelzeil enz., vervaardigd van fijne kurk en
lijnolie, is tegen koude en warmte alsook
tegen water bestand.
Linschoten, gem. in Utrecht, bij IJselstein,
1511 inw.
Linth, rivier in Zwitsl., mondt in de Aare,
150 K.M. lang.
Lintwormen, (Cestoda) een orde van wormen, zoo gen. near hun lintvormig gedaanLinoleum,

waarneming of men L. heeft is het gebruiken
van uien, ooft enz., waarop dan de reeds
ontdekte onaangenaamheden zullen optreden
en dadelijk weder verdwijnen na het gebruiken van melk of andere voedende spijzen.
Voor bestrijding wordt meest varenextract of
granaatbast met afvoerende middelen gebruikt.
Linz,
hoofdst. van Opper-O.'rijk, rechts
aan den Donau, 58,971 inw. ; industrie.
Linze, eon bekende plant, fam. der Vlinderbloemigen, wordt wel verbouwd als veevoe-

LINTWORM. A KOP.

te. Deze leven in de ingewanden van menschen en dieren en behooren tot de eigenaardigste wezens. Zij bestaan uit twee deelen,
namelijk de kop (scolex) en de daaraan verbonden reeks leden, die duidelijker zichtbaar
zijn, naarmate zij van den kop verwijderd
zijn. De kop is eigenlijk de voeder, deze
Encyclopaedie 31

LINZE.

der ; heeft een- of tweezadige peulvruchten.
Ook heeft men een zeer schadelijk onkruid
van die fam.
Lioe Kioe of Rioe-Kioe, Loe-tsjoe, Jap.
eilandengroep in den Groo+en Oceaan, tus-

Lic

482

schen Formosa en Kioe-sjoe, 4828 K.M. 2 ,
453,550 inw.
Lion, (Fr.) leeuw.
(2) (Golf du) boezem van de Midd. Zee, Z.Frankrijk.
Lipa, stad op 't eiland Batangas, Philippijnen, 40,733 inw.
Lipari, hoofdeiland der It. Liparische eilanden, 82 K.M. 2 , 15,450 inw. Hoofdst. L.,
4978 inw.
Liparische eilanden, It. eilandengroep, N.'
lijk van Sicilie, Middell. Zee, 291 K.M. 2 ,
20,224 inw. Hoofdeil. Lipari. Vulkanisch.
Lipetsk, stad, Russ. gouv. Tombow, 20,323
inw.
Lipine, dorp, Pruisisch regeeringsdistr.
Oppeln, 16,902 inw. ; steenkool- en zinkertsmijnen.
Lipiappen, op Java en Sumatra naam voor
de afstammelingen van Europeanen en Javaansche vrouwen.
Lippe, rechter-zijrivier van den Rijn, in
Westfalen en Rijnprovincie, 255 K.M. lang
en 211 K.M. bevaarbaar.
(2) L. of Lippe-Detmolm, een vorstendom
in Noord-Duitschland, in Hannover en
Westfalen, door het Teutoburgerwoud ten
deele bezet, 1215 K.M. 2 , (1905) 145,577
inw., meest Protestanten, slechts 6000 Kath.
en Joden. Hoofdzakelijk landbouw, veeteelt
en houtverzorging, weinig industrie. Hoofdst.
Detmolm. Constitutioneele monarchic, grondwet van 1836 ; sedert 1904 vorst Leopold IV,
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Lire, (Lira) It. geldeenheid, gelijk aan een
Franc =100 centesimi.
Lisboa, landsnaam voor Lissabon.
Lisieux, fabrieksstad, Fr. dep. Calvados,
16,084 inw.
L' isle, (Fr.) het eiland. In samenstelling
met plaatsnamen veel gebruikt.
Lissa,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Posen, 14,263 inw. ; uitgebreide industrie.
(2) Dalmatisch eiland in de Adriatische
Zee, 100 K.M. 2 , 9914 inw. Hoofdst. L., 5257
inw.
Lissabon, Portugeesch Lisboa, hoofdstad
van Portugal, prov. Estramadura, (1900)
356,009 inw. ; havenstad, handel en industrie ;
residentie. 1/11 1755 aardbeving, waarbij
30.000 menschen om het leven kwamen. 1908
moord op den koning, Karel I, en diens zoon.
Lisse, gem., Z.-Holl., bij Haarlem, 5247
inw. ; boom- en bloemkweekerijen.
List, (Friedrich) Duitsch staathuishoudkundige, 1789/1846 ; 1817/19 prof. te Tubingen. 1825/30 politieke vluchteling in Amerika,
daarna consul voor N.-Amer. ; te Leipzig gestorven door zelfmoord.
Lister, (Joseph) Eng. chirurg, geb. 1827.
Prof. te Londen, uitvinder der antiseptische
wondbehandeling.
Lister og Mandel,
ambt in Noorwegen,
7264 K.M. 2 , 81,567 inw. ; hoofdst. Christiansland.
Liszt, (Franz von) beroemd Hong. pianist,
componist en schrijver, geb. 22/10 1811 ; trad
reeds op 9-jarigen leeftijd als pianist op. 1827
piano-onderwijzer te Parij s, maakte tot '47
virtuoosreizen, '59 hofkapelmeester te Wei-

-

WAPEN VAN LIPPE.

geb. 1871. Landdag van 21 afgevaardigden.
Bernhard VII, gest. 1563, was de eerste graaf
van L. Zijn zoon, Simon VI, (1563/1613) is de
stamvader van de nu regeerende linie. Leopold I (1782/1802) werd 1789 in de vorstelijke
waardigheid verheven, 1807 trad L. tot den
Rijnbond en 1815 tot den Duitschen Bond
toe.
Lippstadt,
Pruisische fabrieksstad, distr.
Arnsberg, 12,533 inw. ; industrie.
Liptau, Hong. komitaat, 2258 K.M.',
82,159 inw. ; daarin het L.'er gebergte, 2040
M. hoog.
Liquidatie,
(Lat.) regeling, vereffening,
afrekening, het verkoopen van alles wat een
zaak of compagnie behoort tot vereffening
der schulden ; ook het onderzoek naar de
geldzaken van een firma.

F. VON LISZT.

mar, daarna afwisselend te Rome en Pest ;
gest. 31/7 1886. Hij schreef 385 hoofdwerken,
745 naar andere meesters (100 naar Schubert, 31 naar Beethoven, 16 naar Wagner).
Litanie, (Gri.) smeekgebed of gezang in de
R.-Kath. Kerk ; (fig.) vervelende klacht, gezeur.
Litauen, voorheen tot Polen behoorend vorstendom, behoort na de deeling van Polen
gedeeltelijk tot Rusl. en 0.-Pruisen. De taal
is de oudste nog levende Indo-Germaansche
taal.
Liter, de eenheid der inhoudsmaten, is een
kubieke decimeter.
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Lot

uitvoer : katoen, rijst, tabak en granen. Met
een tunnel onder de Mersey verbonden met
Birkenhead.
(2) (Robert Banks Jenkinson, graaf van)
Osch, 1335 inw.
Eng. staatsman, 1770/1828 ; stond vanaf 1812
Lith
(Gri.) steen
Lithiasis, een steenvorming in een of ander tot '27 aan het hoofd der regeering, sloot
1801 den vrede van Amiens.
orgaan.
Livingstone, (David) Eng. Afrika-reiziger,
Lithium, een metalliek element, komt
algem. voor, doeh bij zeer kleine hoeveel- 1813/73 ; doorkruiste verschillende malen Z.heden ; ook gevonden in bronwater en verbon- Afrika, later samen met Stanley. Hij stierf
Literator of Litterator, letterkundige.
Literatuur, letterkunde.
Lith, gem., N.-Brab., aan de Maas, bij

den met glimmer. Is zilverwit, soortelijk gewicht 0.59 ; is dus het lichtste metaal, smelt
bij 180 gr., doch verbrandt dan.
Lithegromie, (Gri.) steendruk.
steengraveerkunst, steenLithographic,
teekenkunst, steendrukkunst.
Lithotypographic, (Gri.) de kunst om letterdruk door steendruk te vermenigvuldigen.
Lithoyen, gem., N.-Brab., bij Osch, 613
inw.
Litoraal, (Lat.) wat op de kusten betrekking heeft.
Lits, (De) meer bij Akkerwoude, Friesl.
Little, (Eng.) klein.
fabrieksstad, Eng. graafLittle Bolton,
schap York, 41,307 inw.
Little Borough, stad, Eng. graafschap,
Lancaster, 11,146 inw.
Little Rock, hoofdst., staat Arkansas, N.Amerika, 38,307 inw.
Littre, (Maximilian Paul Emile) Fr. geneesheer, phil. en taalkenner, 1801/81 ; schreef
-

-

-

in Afrika, zijn lijk werd in de Westminster
Abdij bijgezet.
Livius, (Titus) Rom. geschiedschrijver, 59
voor Chr. tot 17 na Chr. ; hij schreef een geschiedenis van 142 boeken, hiervan bleven 35
bewaard.
Livorno, It. prov., 343 K.M. 2 , 123,877 inw.
Hoofdst. L., aan de Midd. Zee, 98,321 inw. ;
havenstad.
Livrei,
dienstkleeding, kennelijke bedien-

dendracht.
Livret, (Fr.) boekje, zakboekje.
Ljublin, zie Lublin.
L.L. of 1.1. = laatst leden of loco laudato.
Llanelly, stad in Wales, Eng., 25,617 inw. ;
Llanes, stad, Sp. prov. Oviedo, 18,751 inw.
Llanquihue,
prov. in Chili, Z.-Amerika,
20,260 K.M. 2 , 92,427 inw. Hoofdpl. PuertoMonte.
Llanwonno, stad in Wales, Eng., 30,712

inw.
Llobregat, Sp. kustrivier, prov. Barcelona,
190 K.M. lang.
Lloyd, naam voor verschillende groote
maatschappijen, o. a. verzekerings-mij. en
stoomboot-maatschappij en .
Loanda, (Sao Paulo de) hoofdplaats en gewichtigste handelsplaats van Portugeesch
Z.W.-Afrika (Angola) 15,000 inw.
Loango,
gewest van Neder-Guinea, W.Afrika, bij de monding der Kongo, meest Fr.

bezit.
dorp, gem. Herwan-en-Aerdt,
Lobith,
Geld. ; hier komt ongev. de Rijn in ons land.
Loboe, stad op 't eiland Bohol, Philippijnen, 11,459 inw.
o. a. „Dictionnaire de la langue Francaise".
Lochem, gem., Geld., bij Zutphen, 4716
Littrow, (Joseph Johann von) O.'rijksch inw.
Lochemscheberg,
schoone, heuvelachtige
sterrenkundige, 1781/1840 ; schreef o. a. „De
wonderen des hemels" ; werd in den adelstand streek bij Lochem, gem. Laren.
Lock out, (Eng.) uitsluiting, het uitsluiten
verheven.
Lituiten, leidfossielen van een geslacht van van arbeiders door de patroons, om hen te
weekdieren, uit de onderste silurische lagen. dwingen het een of ander te doen of te laten.
(Gri.) de kerkelijk geordende
Liturgic,
Lockport, stad, staat New-York, N.-Amer.,
godsdienst, met inbegrip der muziek en alles 16,581 inw.
wat daartoe behoort. Liturg, de leider.
stad, Eng. graafschap York,
Lockwood,
12,875 inw.
Livadie, oude naam voor Midd.-Gri.
Locle, (Le) Z wits. stad, kanton Neuchatel,
Liverpool, stad, Eng. graafschap Lancaster, aan de monding van de Mersey in de 12,559 inw. ; uurwerkfabrieken.
M. P. E. LI 1'TIE

-

Iersche Zee, 723,430 inw. ; de 3e handelsstad
der wereld ; dokken, scheepswerven. Hoofd-

Loco, ter plaatse ; L. laudato, ter aange-

haalde plaats ; ook L. citato.

Lea
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Locomobiel, een verplaatsbare stoom- '47/49 ter kruisvaart, '50/74 oorlog met Eng.
(12) VIII, de Leeuw, 1123/26, geb. 1187.
(13) IX, de heilige, 1226/70, geb. 1115, tot
'36 onder regentschap van zijn moeder. Streed
tegen de misbruiken der geestelijken en adellijken, ondernam twee gevolglooze kruistochten en stierf op den laatsten. (14) X, de
Stijfhoofdige, 1314/16, geb. 1289, hief de lijfeigenschap op. (15) XI, 1461/83, geb. 1423
wist door list en geweld den adel to beteugelen en Artois, Vlaanderen, Provence, Anjou
en Maine met zijn land to vereenigen. (16)
XII, 1498/1515, geb. 1462, vergrootte zijn
land, doch werd door Eng. verslagen. (17)
XIII, 1610/43, geb. 1601, volgde onder reLOCOMOBIEL.
Locornotief, een stoommachine, die zichzelf gentschap van zijn moeder, Maria de Medici,
en andere wagens kan voortbewegen. Hier- op, liet zich daarna door de gunstelingen leivan zijn vele soortea, loopen alle op rails. den, tot 1624 Richelieu de absolute staatsMen heeft normaalspoor (1.435 M.), smal- leiding nam. (18) XIV, de Groote, 1643/1715,
spoor (1. M.), doch nog verschillende andere geb. 1638, kwam onder regentschap van zijn
maten. Werd 1802 door Trevithik uitgevon- moeder aan de regeering. Hij trachtte volkoden.
Locus, (Lat.) plaats, plek.
Lodewijk, (oud-Frankisch, Chlodwig, Fr.
Louis, Duitsch Ludwich). Lodewijk I, koning
van Beieren, 1825/48, geb. 1786 ; bevorderde
kunst en wetenschap ; dichter. Deed ten gunste van zijn zoon Maximiliaan II afstand;
gest. 1868. (2) II, koning van Beieren, 1864/
86, geb. 1845 ; bevorderde ongemeen kunst,
wetenschap, vrede en pracht ; trok zich echter steeds meer terug en vervreemde zich van
de wergild, werd krankzinnig verklaard en
verdronk zich spoedig daarop. (3) Kroon-

machine.

LODEWIJK XIV.

LODEWIJK, KROONPRINS VAN BEIEREN.

prins van Beieren, zoon van prins-regent
Luitpold, geb. 1845.
(4) (4-24 koningen van Fr.) I, de Vrome,
koning der Franken, 814/40, geb. 778, alleenheerscher over het door zijn vader gestichte
Frankische rijk . IIij verdeelde zijn rijk
onder zijn zonen, doch deze kwamen in
opstand en zetten ten slotte hun vader af.
(5) II, de Stamelaar, koning van Frankrijk,

877/79, geb. 843. (6) II, 879/82, overwon de
Noormannen. (7) IV, de Overzeesche, 936/54,
geb. 921, werd in Eng. opgevoed. (8) V, de
Luiaard, 986/87, geb. 966, was de laatste uit
het Karolingersche huis in Frankrijk. (10)
VI, de Dikke, zoon van Philips I en Bertha
van loll., 1108/37, geb. 1078, voerde oorlog
met Eng. (11) VII, 1137/80, geb. 1120, ging

men absolutistisch to regeeren. Zijn lijfspreuk
was : „L'Etat c'est moi". Hierdoor bracht hij
den val van 't koningschap steeds nader, en
vooral door zijn veel oorlogvoeren en geldgebruik voor den heerschenden maitressenhandel, putte hij het land uit. Hij trachtte
de Z.-Ned. met zijn land to vereenigen, voerde oorlog, doch moest zich met een deel van
den Elzas tevreden stellen. Zijn tijd blinkt
echter nit door kunst en wetenschappen (Moliere, Boileau, Rousseau, Descartes, Pascal
enz.) Door de opheffing van het Edict van
Nantes moesten vele Protestanten het land
verlaten. (19) XV, 1715/74, geb. 1710, volgde onder regentschap van den hertog van
Orleans op. Zijn maitressenhandel, oorlogen
enz. voerde het land naar den financieelen
ondergang. In zijn tijd werden de Jezuieten
uitgewezen. (20) XVI, 1774/92, geb. 1754,
huwde Maria Antoinette van O.'rijk, trachtte
het land uit den financieelen nood to redden.
(Zie geschiedenis van Frankr.). Vluchtte 89
naar Versailles, '92 afgezet, '93 geguillotineerd. (21) XVII, 1785/95, werd onder de bewaking van den schoenmaker Simon gesteld.
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deze gaf hem in een tempel af, waar hij stierf.
(22) XVIII, 1814/24, broeder van L. XVI.
(Zie no. 20), geb. 1755, werd gedwongen ge-

Loh

Lodi, stad, It. prov. Milaan, 27,811 inw.
Lodovico, (It.) Lodewijk.
Lodz, stad. Russ. Polen, gouv. Piotrkow,
315,299 inw. ; uitgebreide textielindustrie,
1905 straatgevechten.
Loef, of loever of loefzijde, de zijde van een
schip, die naar den wind is gekeerd.
Loeff, (Joannes Aloysius) was 1901/5 minister van justitie, geb. 1858.
Loenen, a/d Vecht, gem., Utrecht,1321 inw. ;
buitenverblijven. (2) dorp bij Apeldoorn.
Loenen Martinet, (Johannes van) Ned.
literator en godgeleerde, geb. 1840.
Loenersloot, gem., Utrecht, aan de Vecht,
,--•
bij Loenen, 480 inw.
Loeser, zie loef.
LODEWIJK XVI. (Zie II ° 70)
Loevestein,
een fort, gem. Poederoijen,
matigder regeeringswegen in te slaan. (23) L. Geld., 1570 door Herman de Ruyter ingenoPhilips, zoon van Philips van Orleans, kwam men en tegen de Spanj. verdedigd. Hugo de
1830 op den troon, geb. 1773, werd '48 afge- Groot en Jacob de Witt zaten hier gevangen.
Loewang-Prabang, hoofdst. van Laos, Fr.
Indo-China, 15,000 inw.
Lofoden, eilanden aan de N.W.-kust van
Noorw., 5820 K.M. 2 , 36,000 inw. ; visscherij.
Log, het werktuig waarmede de snelheid
van een schip wordt gemeten.
Logansport stad, staat Indiana, N.-Amerika, 16,204 inw.
Loge, eel, huisje, kamertje ; in den schouwburg, een afgescheiden zitplaats ; ook een afdeeling of vergaderplaats der vrijmetselaars.
LODEWIJK PHILIPS.
Logement, woning, herberg, nachtverblijf
zet ; 1850 gestorven. Van zijn drie dochters voor reizigers.
leeft nog Clementine van Orleans.
Logger, een zeilvaartuig voor kustvaart,
(24) L. Napoleon, zie Bonaparte. (25) L., meest voor visscherij.
prins van Savoye, zie Abruzzen. (26) L. van
Loghem, (Martinus Gesinus Lambert van)
Nassau, zoon van Willem van Nassau.Dillen- Ned. literator, geb. 1848 ; red. van „Do
burg, broeder van prins Willem I, een der hoot- Amsterdammer", tot 1910 literair adviseur
den van het verbond van edelen, 1538/74 ; ver- en lid van den Raad van Beheer van de
sloeg 1568 de Spanj. bij Heiligerlee, sneuvel- Kon. Ver. „Het Ned. Tooneel".
de op de Mookerheide. (27) I, koning van
Logica, redeneerkunst, de leer, de wetenPortugal, 1861/89, geb. 1838, vader van den schap der algemeene wetten voor het denken
vermoorden koning Karel I. (28) L. Philip, en weten. Deze leert op alles wat een zaak,
kroonprins van Portugal, hertog de Bra- ding of persoon betreft, te letten en saam te
ganza (zie ald.), geb. 1887, werd met zijn vatten.
vader 1908 vermoord.
Logies, nachtverblijf, behuizing.
Lodewijks-Orde, (1) orde van Beieren, orde
Logisch, op redeneering berustend, op de
LODEWIJKS-ORDE.
algem. wetten van het denken berustend.
Logomanie, praatzucht.
Logos, (Gri.) woord, rede, verstand. De
eeuwig bestaande gedachten aan God, geopenbaard in zijn schepping en in den mensch
door het verstand en geweten en door zijn
zoon als tusschenpersoon tusschen God en
mensch. (Evangelie van Johannes 1 : 1).
Logrono, prov., Spanje, 5041 K.M 2 ., 189,376
inw. ; wijn en granen. Hoofdst. L. aan de
Ebro, 19,475 inw.
Lohengrin, een geschiedenis, bewerkt naar
VAN HESSEN.
VAN BEIEREN.
een gedicht uit de 13e eeuw ; • ook wel de
van verdienste, 1827 gesticht. (2) grootkruis zwanenridder genoemd. Richard Wagner heeft
van Hessen, 1831 gesticht.
hiervan een opera samengesteld.
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Lohman, zie Savornin Lohman.
Loing, linker-zijrivier van de Seine, 160
K.M. lang, met een kanaal van 50 K.M. met

Lon

dadigers, gelegenh0.ds- en gewoonte-misdadigers aan. Gest. 18[10 1909.
Lommerd, zie Lombard.
Lomsja, Russ.-Poolsch gouv., 12,087 K.M 2 .,
285,781 inw. Hoofdst. L., 26,075 inw. ;
vestingstad.
Londen, (Eng. : London) hoofdstad van het
Britsche rijk ; grootste en meest bevolkte
stad der aarde, middelpunt van den wereldhandel ; aan beide oevers van den Theems, in de
graafschappen Middlessex, Surrey en Kent,
(1905) 4,684,794 inw., met de voorsteden,
1795 K.M 2 ., (1906) 7,113,561 inw. ; hiervan
162,000 buitenlanders. Zeer uitgebreide industrie, werven, dokken, machinebouw, instrumenten, meubels, tapijten, enz. enz. ;
hoofdmarkt van de meeste koloniale artikelen.
De stad is in vele deelen verdeeld, de kern is
de City (de oude stad). Er zijn 1600 kerken,
127 ziekenhuizen, 12 krankzinnigengestichten, de rijkste bibliotheek, met 1,600,000 banden, 40,000 handschriften ; verder 60 theaters,
ongev. 900 dagbladen en tijdschriften, 48
parken en 80 pleinen ; buiten de bruggen over
den Theems zijn er 2 tunnels voor personenverkeer en een voor spoorwegverkeer onder
den Theems. Verder heeft de stad alle inrichtingen en meest de grootste van alle groote
steden, die noodig zijn voor nut en ontspanning. Wij willen nog even het aantal politicagenten noemen, 15,834 man. Reeds in den
Rom. tijd was L. (Londinium) een gewichtige
stad, 884 door Alfred den Groote tot residentie verheven. 1210 een grondwet. 1665
pestepidemie, 1666 zware brand, 1851 eerste
wereldtentoonstelling, 1862 weder. Vele congressen, o. a. omtrent Gri., Belg., Duitschl.,
Denem., Eg. enz.
(2) stad in Canada, prov. Ontario,37,981 inw.
Londonderry, grartischap in Ierland, prov.
Ulster, 2114 K.M2 ., 144,329 inw. Hoofdst. L.,

de Loire verbonden, Frankr.
Loir, linker-zijrivier van de Sarthe, 310
KM. lang ; stroomt door 't Fr. dep. L.-et-Cher.
Loire, de voornaamste rivier van Frankr.,
mondt in den Atlantischen Oceaan, 875 K.M.
lang, 723 K.M. bevaarbaar ; stroomt door
't Fr. dep. L., 4769 K.M 2 ., 643,943 inw.
Hoofdst. St. Etienne.
(2) (Haute) dep. in Fr., 4962 K.M 2 ., 314,770
inw. Hoofdst. La Puy.
Loire-inferieure, dep. in Fr., 6875 K.M2 .,
666,748 inw. Hoofdst. Nantes.
Loiret, linker -zijrivier van de Loire, stroomt
door 't Fr. dep. L., 6771 K.M2 ., 364,999 inw.
Hoofdst. Orleans.
Loire-et-Cher, dep. in Fr., doorstroomd door
de Loir, 6351 KM 2 , 276,019 inw.Hoofdst. Blois.
Loja, stad, Sp. prov. Granada, 19,143 inw.,
aan. de Jenil.
Lokeren, stad, Belg. prov. O.-Vlaanderen,
21,700 inw.
Lent, rechter-zijrivier v. d. Donau in Hong.
Lomami, linker-zijrivier van de Kongo.
Lombard of Lommerd, bank van leening,
pandhuis ; volgens eenigen was iemand nit
Lombardije gevlucht, die in Fr. het eerst een
bank van leening begon.
Lombardije, oudtijds een rijk in It., vormt
thans 8 It. prov., de hoofdstad was Milaan,
24,317 K.M 2 ., 4,282,728 inw. De bewoners
(Longobarden) hadden 568/744 een eigen
rijk, later ingenomen door Karel den Groote
en daarna in vele staatjes, republieken enz.
verdeeld. 1815 verkreeg O'rijk het als Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk, da,t 66
weder geheel aan It. kwam.
Lombok, een der Kleine-Soenda-eilanden,
5435 K.M2 ., ongev. 50,000 inw., Sasaks genaamd ; prod. : koffie, rijst, suiker, tabak. 39,873 inw.
Tele bloedige opstanden, o. a. 1894/95.
Lombroso, (Cecare) It. psychiator, geb.

C. LOMBROSO.

LONGEN.

183 ► ; werd op 21-jarigen leeftijd prof. to
Longen, (Pulmones) de ademhalingsorganen
Pavia ; hij is de grondlegger der crimineele- van alle in de lucht ademende wezens ; bestaat
anthropologie. Hij neemt naast geboren mis- hij den men seh liit een tweelabbige linker-

Lop
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een 3-labbige rechter long. Deze zijn
samengesteld uit vele kleine luchtblaasjes, die
de ingeademde lucht opnemen en de verbruikte teruggeven.
(Henry Wadsworth) Amerik.
Longfellow,
dichter, 1807/82.
Longford, graafschap van Ierland, prov.
Leinster, 1090 K.M 2 ., 46,672 inw. Hoofdst.
L., 3850 inw.
Long Island, aan den staat New-York behoorend eiland, 2643 K.M 2 ., waarop Brooklyn
en L.-city, ongev. 1,300,000 inw. ; tot de stad
New-York behoorend.
Long Island City, stad op Long-Island, bij
New-York behoorend, 39,306 inw.
Longobarden of Langobarden, een Teutoonsche volksstam, woonde de le eeuw na Chr.
can den linkeroever der Beneden Elbe. Trokken
langzaam naar den bovenloop tot zij 568 over
de Alpen trokken en een rijk in N.-Italie
stichtten (Lombardije), dat 778 door Karel
den Groote te niet ging.
Longtering, zie Tuberculose.
Langton, stad, Eng. graafschap Stafford,
38,825 inw.
Longwood, stad, op 't eiland St. Helena ;
hier zat Napoleon I, 1815 tot 21, gevangen
en is daar gestorven.
Lonneker, gem., Overijsel, bij Enschede,
17,191 inw. ; fabrieken.
Lons le Saunier, hoofdst., Fr. dep. Jura,
12,935 inw.
Loo, (Het) koninklijk lustverblijf in de
gem. Apeldoorn.
Lood, (Plumbum) een veel voorkomend en
reeds lang bekend metaal, komt niet gedegen
voor ; het meest loodhoudend erts is het loodglans. Soortelijk gewicht 11.3 ; zeer week en
weinig vast, bij hooge temperatuur vluchtig ;
kan echter niet gedistilleerd worden ; oxydeert
licht.
Loodiana, stad, Eng.-Indische distr. Bengalen, 44,163 inw.
Loodlegeering, een verbinding van lood met
andere metalen, verkregen door samensmelting.
Loodlijn, in de meetkunde een lijn, die een
vlak of andere lijn onder een rechten hoek
snijdt. In de houwkunde de richting, die een
lijn (touw) aanneemt, zoo deze los hangt,
aan het einde verzwaard (lood), d. i. recht op
de aarde.
Loods, een door het rijk aangestelde deskundige, die op de hoogte is met de plaatselijke gesteldheid van vaarten en havens, en
tot tack heeft schepen van zee in de havens
of van de havens in zee te brengen.
(Naucrates) een soort
Loodsmannetje,
makreelachtige visschen, worden 15 a 30 cM.
lang, zijn slank, blauwachtig wit met strepen ;
zeer vraatzuchtig. Worden zoo genoemd wijl
zij altijd met haaien samen om de schepen
en

-

-

-

-

-

zwemmen om het afval machtig te worden.
Lang meende men, dat zij de haaien tot loods
dienden bij het zoeken van voedsel, uitgemaakt is dit nog niet ; beter is het mogelijk,
dat zij de haaien nazwemmen om een deel van
hun voedsel machtig te worden.
Loodswezen, de gezamenlijke inrichtingen
voor de veiligheid van het verkeer van
schepen.
Loodvergiftiging, daar lood een der zwaarste vergiften is en nog al veel gebruikt wordt,
vooral als loodwit en menie, komt loodvergiftiging veel voor en meest bij arbeiders ; lood
verbindt zich snel met de eiwitstoffen van het
organisme. Het vormt dan lood-albuminaat
en wordt door het bloed in alle organen gevoerd, waar het de meest ingrijpende stoornissen veroorzaakt, blindheid, uitvallen der
tanden, doch dikwijls algeheele verlamming.
Inademing of inslikken, zelfs de vele aanraking met de huid kan vergiftiging veroorzaken. Ook goedkoop of slecht keukengereedschap is daarom zeer gevaarlijk.
Loodwit, een bekende witte verfstof, ie
basische koolzure loodoxyde ; wordt hoofd.zakelijk verkregen door inwerking van azijn
op lood, soms met koolzuur en zuurstoftoevoeging en verwarming. Is een der zwaarste
vergiften.
Loodwitvergiftiging, zie loodvergiftiging.
Loog, noemt men de oplossing van zout in
water ; elke zoutoplossing. Doch thans meent
men meer de bijtende waterige oplossing van
alkalien, b.v. van potasch, soda enz.
Loogzout, oude naam voor Alkali.
Looien, noemt men de reeks bewerkingen
van een huid tot leder.
Looistof of Looizuur, een reeks van stoffen,
die men gebruikt voor het looien. Komen ook
in de geneeskunde voor.
Loon op Z and, gem., N.-Brab., bij Waalwijk, 7770 inw.
Loopgraven, ingravingen tot bereiking van
een vesting, die door den vijand verdedigd
wordt.
Loopkevers, (Carabidae) een fam. van
Schildvleugelige insecten ; er zijn ongev. 7000
soorten, kleine en groote, loopen snel, doch
vliegen slecht.
Loopvogels, (Cursores) naam voor de groep
van vogels, die veel loopen en weinig of niet
vliegen, (o. a. struisvogelsoorten).
gem., Utrecht, bij Loenen,
Loosdrecht,
2862 inw.
Loosdulnen, gem., Z.-Holl., bij Den Haag,
7319 inw.
Loosjes, (Vincent) Ned. schrijver, geb. 1855.
Loots, (Philip) Ned. musicus, geb. 1865.
Looy, (Jacobus van) Ned. teekenaar, schilder en schrijver, geb. 1855.
Lopez, (Kaap) kaap aan de W.kust van
Afrika, Neder-Guinea.
-

-

Lop
Lopik,

488
ge ►n., Utrecht, bij IJselstein, 1554

inw.
Loppersum,

gem., Gron., bij Appingedam,

3159 inw.
stad, Sp. prov. Murcia, 69,836 inw.
heer, titel voor den hoagen adel in
'Eng. ; titel voor hen die zitting hebben in het
Hoogerhuis.
Lord-mayor, eerste burgemeester van Londen.
Loreley, een rots, rechts aan den Rijn tusschen St. Goar en Opper-Wezel, 130 M. hoog ;
volgens de sage was daar een waternimf gezeten, die de aandacht van de voorbijvarende
schippers afleidde, door haar schoon gezang,
waardoor velen op de klippen liepen en in 't
verderf stortten.
Lorentz, (Hendrik Antoon) Ned. wiskundige, geb. 1853 ; prof. to Leiden.
Lorenzo-Marquez, zie Delagoabaai.
Lorgnet, knijpbril ; bril die zich op den neus
vastknijpt.
(Stenops) een kleine, trage, halfLori,
Lorca,
Lord,

LORI.

aapsoort, nit Indio ; ook een fraaie papegaaisoort.
Lorient, stad, Fr. dep. Morbihan, 44,640
inw.
Lorrie, een lage, open spoorwagen, meest
voor vervoer van gereedschappen.

Lot

(2) volgens de Hebr. sage, noon van Haran,
broeder van Sara, trok met zijn oom Abraham
uit Ur naar het land Kanain en vervolgens
naar Egypte en vestigde zich in Sodom. Hij
en zijn fam. kregen het bericht der engelen,
dat Sodom zou vergaan en hij vertrok met
zijn vrouw naar elders ; zijn vrouw keek, trots
het voorschrift, om en veranderde in een zoutpilaar. Zijn dochters voerden hem, in Zoar
aangekomen, dronken en legden zich bij hem,
hierdoor werd hij de stamvader der Moabieten
en Ammonieten.
Loterijwet, wet van 1 Juli 1905, waarbij het
houden van allerlei loterijen wordt verboden.
Lot-et-Garonne,
Fr. dep., 5354 K.Mz ,
274,610 inw. Hoofdst. Agen.
Lotharingen, oude prov. van Fr., thans
regeeringsdistr. van het Duitsche Rijksland
Elzas-L., 6223 K.M2 ., 564,116 inw. Het land
heeft zijn naam van Lotharius I ; 870 kwam
het grootste deel aan Duitschl. en was van
dien of een twistappel tusschen Duitschl. en
Frankr., dat langzaam het land in bezit nam.
1642/97 werd het geheel Fr. bezit, doch na
den vrede te Frankfort, 10/5 1871, kwam het
weder aan Duitschl.
Lotharius !, keizer van het W.-Rom.-rijk,
843/55 ; geb. 795. Werd 817 mede-keizer,
trachtte na den dood van zijn vader, Lodewijk den Vrome, het geheele rijk te bemachtigen, doch werd verslagen. Hij verkreeg met
de keizerlijke waardigheid : It., Bourgondie,
en de landen tusschen Rijn, Maas en Schelde.
(2) II, koning van Lotharingen, 826/29 ;
erfde de landen tusschen Rijn, Maas en
Schelde, naar hem L. genaamd. (3) II, van
Saksen, Duitsch keizer, 1125/37, geb. 1067;
streed ongelukkig tegen It.
een legendarische volksstam
Lotophagen,
aan de N.-kust van Afrika, voedde zich met
tie vruchten van den Lotus ; Odysseus werd
gastvrij bij hen opgenomen.
Lotus, verschillende soorten van waterrozen ; hadden bij de Egyptenaren eetbare
wortelknollen, doch kwamen geheel niet over-

A. LORTZING.

(Albert) Duitsch opera-componist, 1803/51 ; schreef o. a. „Czaar en Timmerman".
Los-Angeles, stad, staat Californio, 102,479
inw. ; handel en industrie.
Losser, gem., Overijsel, bij Oldenzaal, 9717
inw.
Lot, rechter-zijrivier van de Garonne, 481
K.M. lang, 256 K.M. bevaarbaar ; doorstroomt het Fr. dep. L., 5212 K.M 2 ., 216,611
inw. ; bergachtig, wijn, koren, tabak. Hoofdst.
Cahors.
Lortzing,

LOTUS.

een met de hedendaagsche L. ; de gewone rolkla ver, goed veevoeder, en de moerasklaver,
beide met gele bloemen. Vele buitenl. soorten behooren niet tot de fam. der L., doch
worden slechts zoo genoemd.
Lotze, (Rudolf Hermann) Duitsch physioloog en phil., 1817/81 ; prof. te Gottingen.

Lou
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Loubet, (Emile) Fr. staatsman, geb. 1838 ;
87/88 minister, van openbare werken ; 92/93
minister binnenl. taken ; 96 president van den
senaat ; 1899/1906 president der republiek.

E. LOUBET,

Lougen, zijrivier van de Glommen, Noorw.
Loughborough, fabrieksstad, Eng. graaf-

schap Leicester, 21,508 inw.
Louis, (Fr.) Lodewijk, zie aid.
Louis-d'or, oude Fr. goudmunt, sedert 1795
de 20- en 40-Frank-stukken.
Louise, (Wilhelmina Frederika Alexandra
Anna) prinses der Ned., dochter van prins
Frederik, 1820/70 ; huwde 1842 met Karel
XV, koning van Zwed. en Noorw.
(2) L. van Mecklenburg-Strelitz, koningin
van Pruisen, 1776/1810 ; huwde met koning

Low

K.M. 2 , 1,381,625 inw. ; een der Z.'lijke laaglanden, is zeer vruchtbaar ; heeft heet klimaat en is ongezond. Er is een uitgebreide
industrie. Prod. : rijst, tabak en Z.-vruchten.
Het land wordt doorstroomd door den Mississippi en de Red-river. Hoofdst. New (Nieuw)
Orleans. Grondwet van 1868. Werd sedert
1662 door de Fr. gekoloniseerd en genoemd
naar den koning Louis XIV ; 1763/1800
Spaansch, daarna weder Fr. en 1803 aan de
Ver.-Staten.
Louisville, stad aan de Ohio, staat Kentucky, N.-Am., 204,731 inw. ; industrie.
Louie, stad, Port. prov. Algarve, 22,511
inw.
Loup(e), (Fr.) handvergrootglas.
Lourdes, stad, Fr. dep. Hautes-Pyrenees,
8708 inw. ; aldaar de Maria-bron, waaraan geneeskracht wordt toegeschreven. Jaarlijks
stroomen duizenden bedevaartgangers daarheen om genezing voor zich of een hunner
fam. leden te zoeken.
Loiter, (Jan de) Ned. jurist, geb. 1847 ;
prof. te Amsterdam.
Louth, graafschap van Ierland, prov. Leinster, 818 K.M. 2 , 65,820 inw. Hoofdst. Dundalk.
Louviere, (La) stad, Belg. prov. Henegouwen, 17,876 inw.
Louvre, (Het) een der schoonste gebouwen
to Parijs, werd door bijna alle koningen bewoond en door Napoleon III voltooid ; thans
een museum. Bevat een der schoonste kunstverzamelingen.
Loveling, (Virginie) Vlaamsch dichteres ei
schrijfster, geb. 1836.

LOUISE, KONINGIN VAN PRUISEN.

Frederik Wilhelm III Zij bewoog hem 1806
den oorlog aan Fr. te verkiaren, ging zelf in
uniform met hem mede ; trachtte, toen zij
merkte dat het voor Pruisen donker uitzag,
zelf betere voorwaarden van de Fr. te verkrijgen ; dit mislukte. Zij trok daarop overal met
haar gemaal heen en keerde 1809 met hem in
Berlijn terug. Zij werd in den slottuin te
Charlottenburg begraven, waarop een standbeeld werd geplaatst.

V. LOVELING.

(2) (Rosalie) Vlaamsch dichteres, zuster
van de vorige, 1834/75.
(Gijsbertus Wilhelmus) Ned.
Lovendaal,
dichter, geb. 1847.
Lowe, (Johann Karel Gottfried) Duitsek
componist, 1796/1869.
Lowell, fabrieksstad, staat Massachusetts,
N.-Am., 94,964 inw. ; katoenindustrie.
Lowendahl, Fr. maarschalk, veroverde 1730
WAPEN VAN LOUISIANA.
Bergen-op-Zoom en 1748 Maastricht.
Lowestoft, stad, Eng. graafschap Suffolk,
een der Ver.-Staten van N.Louisiana,
Amerika, aan de Golf van Mexico, 126,180 29,842 inw.

Loy
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Loyaal,
rechtmatig ; rond en eerlijk ; getrouw ; echt.
Loyaliteit, rechtschapenheid ; trouwhartigheid.
Loyality-eilanden, Fr. eilandengroep in den
Stillen Oceaan, 2743 K.M. 2 , 15,000 inw.
Loyola, (Ignatius van) eigenlijk : Inigo Lopez de Recalde ; heilige, 1491/1556 ; was de
jongste van elf kinderen en tot zijn 20e jaar
soldaat. Hij legde bewijzen of van een geringe geestesgave, naast ijdelheid en dweepWerd aan beide beenen gewond en las
in den tijd der genezing verschillende boeken
over heiligen en Christus. Hierop dwaalde hij
als een vrome rond, kastijdde zich zelfs zoo
streng, dat men hem eens bewusteloos vond.

I. LOYOLA.

Hij «- erd om zijn vreemde houding door de inquisitie gevangen genomen en eerst 1528
weder vrij gelaten. Toen begon hij te werken
voor de stichting van een nieuwe orde ; 1543
werd deze orde (der Jezuiten) goedgekeurd ;
1541 was hij tot eersten generaal gekozen,
hoewel zijn opvolger toes reeds de geheele
beweging leidde. Hij verzamelde aalmoezen
voor de bekeering van gevallen vrouwen en
Joden, wat zijn geheele verdienste eigenlijk
was. 1599 werd hij zalig en 1622 heilig verklaard. Gedenkdag 31/7.
Lozere, Fr. dep., 5170 K.M. 2 , 128,016 inw.
bergachtig. Hoofdst. Mende.
Lubao, stad op 't eiland Luzon, Philippijnen, 17,000 inw.
Lubbeek, dorm, Belg. prov. Brabant, 3200
inw.
Liibeck, een der Duitsche bondsstaten.
Hoeft republikeinschen regeeringsvorm. Gelegen aan de Trave en de O.'zee, 298 K.M. 2 ,

Luc

sticht en 1226 tot rijksstad verheven ; 1241
Hansaverbond. Streed 13e en 14e eeuw tegen

Denem. ; 1810/13 Fr.

Lublin, of Ljublin, Russ.-Poolsch gouv.,
16,838 K.M. 2 , 1,159,463 inw. Hoofdst. L.,
50,152 inw. ; industrie.
Lucayos, zie Bahama-eilanden.
Lucca, prov. van It., was tot 1847 een vorstendom, 1410 K.M. 2 , 329,986 inw. Hoofdpl.
L., 73,465 inw. ; zijde-industrie ; heete baden.
Het werd 1815 een hertogdom, '47 aan Toscana en '60 It. prov.
Lucena, stad, Sp. prov. Cordova, 21,924
inw.
Lucera, stad, It. prov. Foggia, 17,515 inw.
Lucern, Zwits. kanton in 't Z.-W.'lijk deel
van het Voor-Alpenland, 1501 K.M. 2, 146,529
inw., meest Kath. ; veeteelt, kaasmakerij.
Hoofdst. L., 30,439 inw., aan het Vierwoudstedenmeer. Is het middelpunt van het N.Zwits. toeristenverkeer. Industrie.
Lucht, zie Atmospheer of Dampkring.
Luchtballon, een volume, meest omgeven
door een zijden, luchtdichte stof, die een gas
inhoudt, meest steenkool- of waterstofgas.
Doordat dit gas lichter is dan de gewone
dampkringslucht, stijgt dit lichaam, met al
wat er om of aanhangt, als het niet meer
weegt, dan het versehil aan zwaarte der verplaatste dampkringslucht en het zich in de
ballon bevindend gas, omhoog, evenals 'b. v.
olie op water, van beneden naar boven. Daar
men echter nog steeds afhankelijk was van de
luchtstroomingen, heeft men reeds jaren getracht deze te kunnen overkomen. 1908 heeft
men zoo'n ballon samengesteld, waarmede
men niet afhankelijk is van de luchtstroomen
of wind, doch recht tegen een sterken wind
in kan sturen. Zie luchtscheepvaart.
Luchtdrak, dat is de druk, dien de lucht op
de aarde en alles wat er op is uitoefent.
Luchtpijpsnede, (tracheotomie) moet plaats
hebben, wanneer kerns voor verstikking bestaat.
Luchtscheepvaart, reeds zeer lang heeft de
mensch getracht, zich ook in de lucht, vrij
van de aarde te kunnen bewegen. Hierbij
heeft men steeds twee manieren gevolgd : le.
de luchtballon. (Zie ald.) 2e. de vliegmachine.
Hebben wij gezien, dat de luchtballon berust
op het systeem, het lichter maken dan
lucht, de vliegmachine tracht zich even als
een vogel op te heffen en voort te bewegen.
Dus de zwaartekracht opheffen door de me-

WAPEN VAN LiblECK.

(1907) 110,181 inw. ; groud\vet van 1875; Senaat met 14 en Burgersehap met 120 leden.
Hoofdst. L. (Hansa), (1905) 93,310 inw. ;
machine- en scheepsbouw, tabaksindustrie,
visseherij en handel. 1113 werd deze stad ge-

ehanische kracht. Ook dit is gelukt. '1erwijl
een -verbinding van luchtballon en vliei),- •nachine ook goede resultaten heeft gelevem'd en
eigenlijk de bestuurbare luchtballon ip dit
stelsel steunt.
Luchtspiegeling,
het zien van een landschap in de lucht, meest omgekeerd. Kornt
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door de vele waterstofdeeltjes in de lucht,
die de voorwerpen daaronder als een spiegel
weerkaatsen.
Lucia, (Heilige) maagd en martelares,
281/304.
Lucifer, de lichtbrenger, naam voor Venus
als morgenster ; ook naam voor den duivel.
Lucius, naam voor 3 pausen. I, heilige,
252/53, stierf naar men meldt den marteldood ; II, 1144/45, beleefde stormachtige dagen , werd door een steenworp gedood ; III,
1181/85, doolde als balling in It. rond, spray
den banvloek over de Waldenzen
Won, zie Luzon.
Luoratief, winstgevend, winstaanbrengend.
Luctor et emergo, ik worstel en ontkom, of
kern boven ; voorheen het wapen-opschrift
van Zeeland en van de Zeeuwsche duiten.
Lucullus, (Lucius Lucinius) Rom. krijgsman en staatsman, 114/57 voor Chr. ; leefde
na eenige oorlogen geheel voor het genot en
van een ongehoorden rijkdom.
Ludenscheld, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Arnsberg, 25,509 inw.
Ludovicus, Lat. naam voor Lodewijk.
Ludwig, Duitsche naam voor Lodewijk.
(2) (Karl) Duitsch physioloog, 1816/95 ;
prof. te Leipzig.
Ludwigsburg, stad in Wurttemberg, 21,256
inw. ; koninklijk slot, textielindustrie.
Ludwigshafen, stad in Beieren, aan den
Rijn, tegenover Mannheim, 61,914 inw. ;
dustrie.
Ludwigskanaal, een kanaal, 136 K.M. lang,
1836/45 gebouwd, tusschen de Altmiihl en de
Reignitz ; verbindt daardoor den Donau en
den Main.
Luga, rivier in gouv. St. Petersburg, Rusl.,
mondt in de Finsche Golf, 291 K.M. lang.
Lugano, (meer van) of Luganomeer, een
schoon gelegen meer in Zwitsl. en It., 54
K.M. 2 , 271 M. boven den zeespiegel gelegen,
288 M. diep.
-

-

Lui

aap ; komt nooit op den grond, doch hangt
met langgerekte ledematen, waaraan een paar
scherpe nagels, aan de takken der boomen ;
leeft van bladen en vruchten.

Luifel, een voorheen veel aan de huizen
voorkomend afdak boven de ramen van de
onderste woning. Diende tot bedekking der
uitstallingen voor de deur.
Luigi Amadeo, zie Abruzzen.
Luik, prov. van Belgib, 2895 K.M. 2 , 873,629
inw. ; prod. : tarwe, koper, steenkool en
vruchten. Hoofdst. L., aan de monding van
de Our-the in de Maas, 174,000 inw.; ijzerindustrie, handel, scholen voor kunst en wetenschap. Fr. naam Liege, Duitsche naam
I Aittich. 1905 wereldtentoonstelling.
Luiken, zie Luyken.
Luipaard, (Felis Leopardus) een der grootste katachtige dieren ; wordt soms 1 M. lang,

LUIPAA

met een staart van 60 c.M. Leeft in de bos-

schen. van Afrika en Indie.
Luis, zie Luizen.
Luisziekte, een ziekte waar vele dieren aan
lijden, doch vooral de vogels. Met maatregelen tegen dit ongemak van onze huisvogels zij
men voorzichtig om den vogel zelf niet te
schaden. Deze komt ook bij de menschen
voor. Zelfs zegt men, dat Philips II daaraan
gestorve'

Lugansk, stad, Russ. gouv. Jekaterinoslaw, 20,419 inw.
Lugo, prov. van Sp., aan den Atl. Oceaan,
9881 K.M. 2 , 465,386 inw. Hoofdst. aan de
Minho, 28,024 inw.
(2) stad, It. prov. Ravenna, 27,41.5 inw.
Luguber, (Fr.) treurig, jammerlijk ; naar.
Luiaards, (Tardigrada) een fam. der orde

LUrr.

Luit, een oud snaarinstrument, was in de
14e tot 18e eeuw zeer verbreid ; door de viool
verdrongen.
Luitjes, (T.) Ned. anarchistisch spreker en
schrijver, geb. 1867 ; schreef o. a. „Theorie
en practijk van binnenlandsche kolonisatie".
Luizen, een groep van ongevleugelde insecten, zijn verschillend, hebben monddeelen tot

zuigen of bijten, komen op mensch en dier
voor. Bij den mensch drie soorten, hoofdluis,
kleederluis en platluis ; de platluis nestelt zich
der tandelooze zoogdieren ; komt alleen in in en om de schaamdeelen en onder de armen.
Z.-Am. voor, heeft het voorkomen van een De L. leven van het afgezogen bloed. Het
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Lut

Lumineus, lichtend, helder, klaar, gewijfje legt peervormige eitjes (neeten), die na
9 dagen uitkomen en dadelijk hun ouders ge- lukkig.
Luna, (Lat.) maan ; godin van de maan.
lijken ; na 18 dagen zijn deze volwassen. ZinLunch,
(Eng.) het tweede ontbijt, voordelijkheid is het beste verdelgingsmiddel, vermiddagmaal.
Lundegard, (Axel) Zw. dichter en schrijver,
geb. 1861.
Ltineburg, Pruisisch regeeringsdistr., prov.
Hannover, 11,343 K.M. 2 , 472,598 inw. Hoofdstad 'L., 24,693 inw. ; industrie.
Liineburgerheide, een zandige vlakte in
Hannover, ongev. 9000 KM. 2, doch niet geheel
onvruchtbaar ; rijk aan kali, kalk en zout,
zelfs aardolie.
Luneville, stad, Fr. dep. Meurthe-etMoselle, 23,269 iuw. ; 1801 vrede tusschen
LUIS MET El-TEEN (NEETEN).
Duitschl. en Fr., waarbij Fr. den linker Rijnder blauwe zalf, terpentijnolie en verdunde oever verkreeg.
Lunssens, (Marten) Beig. componist, geb.
anijsolie, ook insectenpoeder, terwijl men bij
beesten, wassching met afkooksel van tabak 1871.
Lupinen, (Lupinus) een in ons land ook veel
kan toepassen.
(Karl Joseph Wilhelm) sedert verbouwd wordende plant met gele bloemLuitpold,
1886 regent van Beieren voor zijn broeder pjes ; gebruikt voor veevoeder, doch op zandgronden veel voor meststof. Ook heeft mei%
witte- en de blauwe L. uit Am. als sierplant.
Lupinus, zie Lupinen.
Lurasco, (Francesco Maria) Ned. literator,
geb. 1855 ; hoof died. van „Het Centrum".
Lustrum, (Lat.) oudtijds te Rome een feest
om de 5 jaar tot brenging van een zoenoffer ;
een 5-jarig tijdvak.
Luther, (Maarten) een der grootste kerkhervoriners, geb. 10/11 1483 ; werd eerst monLUITPOLD.

nik en studeerde in de godgeleerdbeid, werd

Ludwich II ; daarna voor Otto. Geb. 1821.
Zijn oudste zoon is Leopold. (Zie ald.)
Lukas, volgens den Bijbel, de schrijver van
het derde evangelie en van de handelingen
der Apostelen. Volgens eenige overleveringen
was hij schilder en is hij 80 a 84 jaar oud geworden, doch ook andere overleveringen bestaan er, terwijl verschillende kerken beweren reliquien van hem te bezitten. Omtrent
de echtheid van zijn werken is den laatsten
tijd veel twijfel gerezen.

B. LUTHER.

1508 prof. te Wittenberg, 1510 maakte hij een
pelgrimstocht naar Rome. Hier zag hij de
verdorvenheid der priesters, doch hij vertrouwde nog op den paus. Hij begon echter
met de scholastiek te breken, predikte zijn
gevoelens omtrent de heilige schrift en waarschuwde voor de ergerlijke misbruiken van
den aflaat, terwijl hij een reeks populaire geschriften uitgaf en de boeken van den Bijbel
begon te vertalen. 31/10 1517 sloeg hij de 95
stellingen tegen den aflaatzwendel van J. TetG. B. DE LULLY.
ri;e1 aan de kerk te Wittenberg aan, ieder nitLuily,
(Giovani Battista de) It. musicus, dagende een twistgesprek met hem te beginner]. Spoedig vend hij stein, zoodat hij niet
1633/87 ; componeerde Molieres balletten.
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gevangen kon genomen worden, terwijl hij
teruggehouden werd naar Rome te gaan. Toch
bracht men hem nog tot terugkeer en 3/3 1519
beloofde hij onderdanigheid aan den pans.
Zijn geschriften werden openlijk verbrand,
doch slechts kort was 't zwijgen van L. Openlijk veroordeelde hij de laagheid der kerk en
1520 werd hij door den banvloek getroffen.
Dit noemde hij het werk van den Antichrist en
hij scheurde zich geheel van Rome los. Toen
volgde het interdict voor alle plaatsen waar
L. zich mocht ophouden. Het yolk stond verbaasd, dat een monnik zich durfde verzetten
tegen den paus, koningen, keizers, ja, tegen
de geheele wereld, maar toch werd hij overal
graag aangehoord en overal vond hij aanhangers. Trots banvloeken of vogelvrijverklaring,
ging hij voort, bezorgde de bijbelvertaling en
schreef artikelen. De beeldenbestorming deed
hem tegen alle dreigementen in weder naar
Wittenberg gaan, waar hij trachtte zooveel

Lyc
Luxe, (Fr.) weelde, overdaad, overvloed.
Luxembourg, eon paleis in Parijs, 1615 ge-

bouwd, thans museum.
Luxemburg, een onafhankelijk groothertogdom, tusschen Pruisen, Belgie en Fr.,
2587 K.M. 2 , (1905) 246,455 inw. ; prod. : granen, aardappelen, wijn, ijzer. Handel enz.
Hoofdst. L., 21,024 inw. Het vormde voorheen met de Belg. prov. L. (zie no. 2) een

WAPEN VAN LUXEMBURG.

Duitsch gebied, kwam 1815 onder Ned. Werd
1839 tusschen Ned. en Belg. verdeeld, welk
mogelijk zulke gewelddaden tegen te gaan. laatste deel sedert '41 een zelfstandig rijk is.
Hij begon toen met de geheele omwerking der De kroon is erfelijk aan het huis Nassau, in

kerkstellingen, trok de monnikspij uit en trad
1525 in 't huwelijk. Onvermoeid werkte hij
voort, zelfs zich geen rust gunnend en altijd
strijdend voor den vrede en tegen geweld.
1546 schreef hij nog een brief, waaruit blijkt,
dat hij nog opgeruimd was doch zijn einde
voelde naderen, terwijl zijn oogen steeds
slechter werden. Hij overleed 18/2 1546. Hoe
men ook moge denken over elken godsdienst,
bewondering dwingt L. of voor zijn werk, volharding en moed om een begin te maken aan
de opruiming van de toen heerschende toestanden. Hem is zijn onverdraagzaamheid
tegenover andere hervormers te vergeven en
ook zijn scherpe geschriften en heftigheid,
daar L. voortdurend in gevaar verkeerde,
ziekelijk was en altijd vol met de stoutste
fantasied a. Ook dient men rekening te houden
met den tijd en de toen heerschende begrippen. Tegen den wil van L. werden de navolgers Lutherschen genoemd en tegen zijn wil
braken de godsdienstoorlogen uit, die hij bij
zijn leven wist te bezweren, doch na zijn dood
aan alle zijden oplaaiden. Te Wittenberg werd
een gedenkteeken voor hem opgericht en ook
te Worms en in vele andere plaatsen.
Lutherschen, de aanhangers van de kerk,
gesticht door Luther. Deze is overheerschend
in N.-Duitschl., Denem., Zwed. en Noorw. en
telt over de geheele wereld aanhangers.
Luthersch kerkgenootschap, (Evangelisch)
in Ned. naam voor de kerk, door Luther ge-

mannelijke linie ; de opvolger van Willem III
was hertog Adolf, 1905 door zijn noon Wilhelm opgevolgd, geb. 1852 ; was sedert 1902
stadhouder.
(2) Belg. prov., 4418 K.M. 2 , (1905) 227,360
inw. ; koper- en ijzermijnen. Hoofdst. Arlon.
Zie geschiedenis no. 1.
Luyken, (Jan) Ned. graveur en dichter,
1649/1712.

J. LUYKEN.

Luyksgestel, gem., N.-Brab., bij Eindhoven, 846 inw.
Luzern, zie Lucern.
Luzon, (Luton) het grootste der Philippijnsche eilanden, met verschillende kusteilandjes, 109,206 K.M. 2 , 3,442,941 inw.; prod. :
rijst, cacao, suiker en vruchten. Hoofdst. Manilla. Op de reede 1/5 1898 overwinning der
Amerikanen over de Spanj. en daarna oversticht.
gave.
Lychnis, koekoeksbloem.
Luton, stad, Eng. graafschap Bedford,
36,404 inw.
Lycurgus, een wetgever der Spartanen,
Ltittich, Duitsche naam voor Luik. ongev. 2e helft der 9e eeuw voor Christ., steltittringhausen, stad, Pruisisch regeerings- de den raad van ouden in en verdeelde het
land in 4500 deelen, die door het lot werden
distr. Dusseldorf, 11,245 inw. ; industrie.
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aangewezen ; legde den grondslag voor Sparta's grootheid. Einde is onbekend.
(2) Atheensch staatsman en redenaar,
396/28 voor Chr. ; 331/29 v. Chr. leider der
financieele aangelegenheden.
Lymphaten, het stelsel van het vervoer en
de terugvoering van het lymphe in het
lichaam.
Lymphe, (Lat.) een zwakgele stof, melksap
of voedingssap, door het bloed voortgebracht ; geeft aan de organen de opbouwende
stof, wordt door een eigen vatenstelsel opgenomen en weer in 't bloed teruggebracht.
Ook de inentingsstof waarmede dieren of
menschen worden ingeent.
Lymphklieren, de klieren op vele plaatsen
in het dierlijk lichaam, van de lymphaten ;
brengen de witte bloedlichaampjes of het
lymphe voort.
Lynchburg, stad, staat Virginie, N.-Am.,
aan de Jams-River, 18,891 inw.
Lynchwet, in Am. het recht van het yolk,
om iemand zonder vorm van proces op te
hangen.
Lyncombe, stad, Eng. graafschap Somerset,
13,371 inw.
Lynn, stad, staat Massachusetts, N.-Am.,
68,513 inw.
Lynn Regis, havenstad, Eng. graafschap
Norfolk, 20,289 inw. ; handel.
Lynx, een roofdier van het geslacht der
-

Lyt

katten ; heeft hooge pooten, ineengedrongen
gestalte, haar-kwastjes aan de ooren ; meest
rood. De Europeesche L. wordt 80 c.M. lang,
40 c.M. hoog.
Lyon, hoofdst., aan de Rhone en Saone,
van het Fr. dep. Rhone, 510,000 inw. ; industrie op allerlei gebied, doch zeer uitgebreide
zijde-industrie. Is een zeer oude stad.
Lyra, een zeer oud snaar-instrument.
Lyrisch, een meest vloeiend, gevoelvol voorstellen van een geschiedenis, muzikaal of dramatisch.
Lys, linker-zijrivier van de Schelde, stroomt
door Belg. en Fr., 213 K.M. lang, waarvan
158 K.M. gekanaliseerd.
Lysander, Spartaansch veldheer, overwon
407 v. Chr. de Atheners, vernietigde 405 hun
vloot en dwong 404 Athene zich over te
geven. 395 v. Chr. gesneuveld bij Haliartus.
Lysimachus, koning van Thrasie, veldheer
van Alexander den Groote, 361/281 v. Chr.
Lysol,
een krachtig antiseptisch middel,
olie-achtige, naar carbol riekende vloeistof.
Waterige oplossing van 1 a 3 procent ; vergif.
Lyttelton, (Alfred) Eng. staatsman, geb.
1857.
Lytton,
(Edward George Earle Bulwer)
Eng. romanschriiver, 1803/73.
(2) (Robert Bulwer) Eng. staatsman, geb.
1831, zoon van den vorige ; onder-koning van
Eng.-Indict.

LYNX.

M.
M, is de 13e letter van het Alphabet, beteekent als Rom. cijfer 1000 ; afkorting van
mille, maand, meter, mijnheer enz. In 't Fr.
ieurs ; Duitsch Mark.
Monsieur. M.M. Mess
In de muziek mano (hand), mezzo (half),
meno (minder).
Maag, (Ventriculus) een zakvormige uitzetting van het darmkanaal, ligt in 't bovenste gedeelte van de buikholte ; hier wordt het
voedsel opgenomen en vermengd met het
maagsap, ten deele opgelost en daarna door
den portier in den 12-vingerigen darm gebracht.
ontsteking van het maagMaagcatarrh,
vlies, komt in acuten en chronischen worm
voor, meest door to heet of te koud voedsel,
onrijpe vruchten of alcohol.
Maagd, (Virgo) 6e teeken van den dierenriem, sterrenbeeld tusschen Leeuw en Weegscha al ; bevat een ster van de eerste grootte.
(2) naam voor een nog onschuldig meisje of
vrouw..
Maagd van Orleans, zie Arc (Jeanne d').
M aagdenburg, Pruisisch regeeringsdistr.,
Saksen, 11,504 K.M. 2 , 1,176,372 inw. Hoofdst.
M. aan de Elbe, 229,667 inw. ; handel en
f abrieken.
'
Maagdenburger halve bollen, naam voor
twee halve bollen, die luchtdicht op elkander
kunnen gesloten worden. Zoo men deze luchtledig maakt zullen zij met een verbazende
kracht op elkander worden gedrukt. Uitgevonden door Guericke, 1654 te M.
Maagden-eilanden, zie Virginische eilanden.
Maagdenvlies, zie Hymen.
Maagsap, (Succus gastricus) de stoffen, die
door de vele kliertjes in de maag worden
gescheiden, dienen tot bewerking en vertering van het voedsel.
de zure oprispingen uit de
Maagzuur,
maag.
Maalschap, de gemeente, de gemeenschappelijke gronden van een gemeente of gemeenschap.
Maalstroom, een cirkelvormige draaiende
stroom in zee, b. v. bij Noorwegen ; (fig.) het
steeds rondgaande, in dezelfde richting gaand
en toch wederkeerend.

Maaltanden, de kiezen.
Maan, in 't algem. een hemellichaam, dat
zich om een planeet beweegt en met deze om
de zon. De aarde heeft zulk een gezellin ;
Mars 2 ; Jupiter 5 enz. De nevenplaneet of
Wachter der aarde wentelt zich in 27 dagen,
7 uren, 43 min. en 112 sec. om de aarde en
houdt daarbij altijd een zijde naar de zon gekeerd. Haar middellijn is 3480 K.M. ; grootste
of stand van de aarde 407,110 K.M. en kleinste 385,083 K.M. Het is een bolvormig, zeer
bergachtig lichaam en ontvangt het licht van
de zon, doch steeds aan een zijde, de andere
zijde is altijd donker. Staat de maan juist in
de richting der zon, dan keert zij haar donkere zijde naar ons (nieuwe maan), is zij 90°
verder geloopen, dan zien wij een halve verlichte en een donkere zijde (eerste kwartier),
loopt zij weder 90° verder, dan zal haar verlichte zijde recht naar ons gekeerd zijn (volle
maan), na 90° zien wij weder een halve zijde
verlicht, de andere donker (laatste kwartier).
Haar atmosfeer moet zeer ijl zijn, doch dit
sluit nog niet uit, dat zich daarop levende
wezens bevinden, hoewel zij natuurlijk voor
ons onbegrijpelijke vormen en samenstellingen
zullen hebben.
Maand, is de tijd, Bien de maan noodig
heeft om weer in denzelfden stand voor ons
te komen. Zie Kalender.
Maandstonden, zie Menstruatie.
Maanjaar, het gewone jaar, de achtereenvolgende omloopstijd van 12 manen. Zie Kalender.
Maankop, of maanzaad, zie Papaver.
Maansverduistering, heeft plaats als de
maan zich beweegt in den schaduwkegel van
de aarde, dus wanneer de aarde tusschen zon
en maan staat.
Maanvisch, zie Klompvisch.
Maarheeze, gem., N.-Brab., bij Asten, 583
inw.
Maarn, gem., Utrecht, bij Rhenen, 951 inw.
Maarschalk, oorspronkelijk paarden-opzichter, stalknecht later oppertoeziener over hofen krijgsstaat, leider van plechtigheden enz. ;
veldmaarschalk, opperveldheer.
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Maarssen, gem. in Utrecht, bij Breukelen,
2357 inw.
Maarsseveen, gem., Utrecht, 1402 inw.
Maarten, (St.) gem., N.-Holl., bij Schagen,
1032 inw.
Maartensdijk, gem., Utrecht, bij Maarsen,
2500 inw.
(2) (St.) gem. op Tholen, Zeel., 2790 inw.
revolutie in Fr. en vele
Maart-revolutie,
andere landen in 1848.
Maas, rivier in Fr., Belg. en Ned., ontstaat
op het plateau van Langres en mondt bij de
Rijnmondingen in de N.'Zee, 925 K.M. lang,
574 K.M. bevaarbaar. Van de zijrivieren noemen wij Mouzon, Bar, Lesse, Ourthe, Sambre, Geul, Geleen, Roer, Donge enz.
Maasbommel, dorp, gem. Appeltern, Geld.,
850 inw.
Maasbracht, gem., Limburg, bij Roermond,
1636 inw.
Maasbree, gem., Limb., bij Venlo, 8667 inw.
bij 's-Rage, 1520
Maasdam, gem.,
inw.
Maashees-en-Overloon, gem., N.-Brab., bij
Boxmeer, 1397 inw.
bij Vlaardingen,
Maasland, gem.,
2796 inw.
Maasniel, gem., Limb., bij Roermond,
2933 inw.
bij Rotterdam,
Maassluis, gem.,
9128 inw.
Maastricht, gem. en hoofdstad van de prov.
Limburg, aan de Maas, 37,551 inw. ;• zeer
oude stad en voorheen een der sterkste vestingen. Handel, aardewerk-industrie en glasfabrieken. 881 werd deze stad door de Noormannen verwoest ; 1579, na langen strijd door
Parma genomen, waarop toen een verschrikkelijke moordpartij volgde, bleef tot 1632 in
bezit. Werd eenige malen door de Fr. ingenomen. 183') bleef zij in onze handen. De yes-

tingwerken zijn thans gesloopt.

vriendenbond, vereeniging,
Maatschappij,
vennootschap ; in den meest uitgebreiden zin,
de geheele samenleving van gelijke individuen (ook bij de dieren).
Maatsuiker, zie Maetsuyker.
Mac, bij Schotsche namen, zoon van....
Macadamiseeren, het harden of aanleggen
van wegen, door kleinere of grootere steenen,
gelijk naast elkander gelegd, genaamd naar
den invoerder, John London Mac Adam,
1756/1836.
Macao, Portugeesch eiland in de monding
der Cantonrivier, China, bij Hongkong, 12
K.M. 2 , 78,627 inw. ; sedert 1845 vrijhaven.
Macaroni, zie Maccaroni.
Macbeth, een Schotsch veldheer, vermoordde 1039 zijn koning Duncan en maakte zichzelf toen koning ; dramatisch behandeld door
Shakespeare.

Mac

Maccaroni, een geliefde meelspijs der It.,
fijn weitemeel met allerlei toevoegselen.
Mac Carthy, (Justin) Eng. romanschrijver
en politicus, geb. 1830.
Macclesfield, Eng. fabrieksstad, graafschap Chester, 34,635 inw.
(Robert John Le Mesurier)
Mac Clure,
Eng. zeevaarder, 1807/73 ; ontdekte 1850 de
N.-Westelijke doorvaart.
de leden van het heldengeMaccabeen,
slacht van Judas Maccabi, een uit de Israelitische geschiedenis ; hij moist een bende bijeen
to brengen en het Syrische juk of to werpen,
terwijl zijn zoons (Johannes, Jonathan en
Simon) 135 voor Chr. den Joodschen staat
herstelden. Door de Farizeeen en familietwisten, moest Israel zich aan de Rom.
onderwerpen en werd het geslacht der M.
door Herodes den Groote geheel uitgeroeid.
De boeken der M. worden door de Protestanten als apocryph, door de R.-Kath. als
canoniek beschouwd ; het eerste werk is

ongev. 107 v. Chr. geschreven en heeft als
geschiedkundige bron veel waarde, over het
tweede is nog weinig bekend, terwijl de
Grieksche kerk nog een derde boek heeft.
Dit komt bij de R.-Kath. en de Protestanten
niet voor.
(Etienne Jaques Alexander)
Macdonald,
hertog an Tarente, Fr. maarschalk, 1765/
1840 ; beslist3 den strijd bij Wagram, 1809,
werd door Bliicher, 1813, verslagen.
Macedonia, een Turksche prov., was voorheen een groot en machtig rijk. Als eerste
koning wordt Perdiccas, 700 v. Chr. genoemd ; Argelaus, 413/399, trachtte het land
op Gri. wijze op een hoogeren trap van ontwikkeling to brengen. 338 v. Chr. kwam geheel Gri. onder de M.'rs. Alexander de
Groote, 336/326 v. Chr., maakte het tot een
wereldrijk, dat 197 v. Chr. verviel en 146 v.
Chr. werd M. een prov. van Rome, bleef tot
395 na Chr. een 0.-Rom. prov. en tot 1019
Bulgaarsch. Sedert de 14e eeuw Turksch bezit. De bewoners werden door de Gri. nooit
als de hunnen erkend. Zijn thans zeer gemengd en voortdurend in opstand.
Macerata, berga chtige prov. van It., 2777
K.M2 ., 269,505 inw. Hoofdst. M., 22,784 inw.
Machiavelli, (Niccolo) beroemd It. staatsman en geschiedschrijver, 1469/1527.
Machiavellisme, volgens Machiavelli ; slim,
slues, arglistig.
Mackay, (Aenaes, baron) Ned. staatsman,
1838/1909 ; 88/90 minister van buitenl. zaken ;
90/91 van kolonien.
(2) (Charles) Schotsch dichter en schrijver, 1814/89 ; oprichter van de „London
Review".
(3) (John Henry) Socialistisch phil., geb.
.
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1864 ; Duitsch-Eng. dichter en schrijver,
schreef o. a. „De anarchisten".
Mac-Keesport, fabrieksstad, staat Pennsylvania, N.-Amerika, 34,227 inw
Mackenzie, rivier in Britsch N.-Am.,
mondt in de Arctische zee, 3700 K.M. lang ;
zoogenaamd naar den ontdekker Alexander
If., geb. 1755. Is 1789 ontdekt.
Mac Kinlay, (John) moedig Eng. reiziger
in Aus., gest. 1872.
Mac-Kinley, (William) 25-ste president der
Ver.-Staten van N.-Am., 1843/1901 ; werd
1896 gekozen en 1900 herkozen. Hij vergrootte het land en stierf aan een aanslag,
op de tentoonstelling te Buffalo op hem
gepleegd.
Mackintosh, (Charles) Schotsch scheikundige, 1766/1843 ; uitvinder van de waterdichte verbandstof.
Mac Mahon, (Marie Edme Patrice Maurice,
graaf de) hertog van Magenta, maarschalk
an Fr. en president der republiek, 1808/93 ;

IL E. P. M. GRAAF PE MAC MAHON.

treed in den Krirnoorlog, werd 70 bij Worth
yerslagen en bij Sedan gewond en gevangen
genomen. Onderdrukte in Mei '71 de commune ; 1873 tot president gekozen, trad 79 terug.
Macon, havenstad, staat Georgie, N.-Am.,
23,272 inw.
Macon, stad, Fr. dep. Saone-et-Loire,
18,928 inw. ; wijnhandel.
Macon, (Fr.) (vrij-) vrijmetselaar. Maconnerie, vrijmetselarij.
Macquarie, een onbewoond eiland, Z'-lijk
an Nieuw-Zeel., 440 K.M 2 .
, (Gri.) in vele samenstellingen,
Macro
groot, lang.
Macrocystis, Bruinwieren ; het loof wordt
wel 300 M. lang, heeft peervormige blazen.
in
tegenstelling
met
Macroscopisch,
Microscopisch, zichtbaar met het bloote oog.
Madagascar, grootste Afrikaansch eiland
in den Indischen Oceaan, door de Straat van
Mozambique van het vasteland gescheiden,
591,563 K.M2 ., 2,243,443 inw. ; bergachtig,
tot 2730 M. hoog. Goed bewaterd ; tropisch
klimaat en voortbrengselen, er wordt tevens
goud, zilver en ijzer gevonden. Hoofdst.
Tananarive. 1506 werd het door de PortuEncyclopaedie 32
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geezen ontdekt, 19e eeuw breidden de bewoners (de Howa's) hun heerschappij over
het eiland uit. Koning Radama I (1810/28)
vriend van de Europeesche cultuur. Zijn gemalin werd om haar despotisme na zijn dood
vergiftigd. Bij de regeering van Ranavalo
werd het Christendom erkend en de slavernij
opgeheven. Koningin Ranavalo III, kwam in
conflict met Fr. en werd 97 afgezet en verbannen, terwijl het eiland werd geannexeerd.
Madame, (Fr.) mevrouw, een gehuwde
vrouw.
Maddaloni, stad, It. prov. Caserta, 21,270
inw.
Made-en-Drimmelen,
gem., N.-Brab., bij
Oosterhout, 4218 inw.
Madei, gebergte op Borneo, Ned.-Indie.
Madeira,
(Sp. Madera) Port. eilandengroep, W.-lijk van Afrika. Hoofdeiland M.,
815 K.M2 ., 148,172 inw. ; prod. : suiker en
wijn. Zeer vruchtbaar ; mild klimaat ; bergachtig met 1967 M. hoogen vulkaan. 1419
Portugeesch, 1580/1640 Sp., 1809/14 Eng.,
daarna weder Port.
(2) rechter-zijrivier van de Amazonenrivier, 2520 K.M. lang ; bijna geheel bevaarbaar.
Madeliefje, (Bellis Perennis) bekend grasbloempje, fam. der Composieten.
Mademoiselle, (Fr.) mejuffrouw.
Maden,
de larven van allerlei insecten,
o. a. van bijen, wespen, muggen en vliegen.
Ook ingewandswormen, die aan de aarsopening dikwijls een ondragelijken jeuk kunnen veroorzaken.
Madera, zie Madeira.
Madioen, res. op Java, 1830 aan Ned.
afgestaan, 1,138,565 inw. Hoofdpl. M.
Madison, hoofdstad, staat Visconsin, N.Am., 19,164 inw.
(2) (James) 4e president, 1809/17, der Ver.
Staten van N.-Am., 1751/1836 ; wist Fr. en
Eng. te dwingen verschillende handelsbepalingen tegenover Amerika in to trekken.
Madoera, eiland ten 0. van Java, door de
M. Straat daarvan gescheiden ; heuvelachtig,
5286 K.M2 ., 1,630,520 inw. ; deze hebben een
eigen taal, ook over andere eilanden verspreid. Hoofdpl. Pamekasan.
Madonna, (It.) „mijn meesteres" ; meest
naam voor de heilige maagd Maria.
Madras,
presidentschap in Eng.-Indie,
Z'lijk deel van Hindostan, 365,665 K.M 2 .,
42,398,931 inw. ; met 24,886 K.M 2 . tributaire
staten. Prod. : rijst, granen, suiker, wol,
metalen, vruchten en diamanten. Hoofdst.,
aan de Golf van Bengalen, 509,346 inw. ;
sterrenwacht.
Madreporen, de grootste groep van Polypen, daarto. behooren de meeste, die koraalriff en bouwen.
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Madrid, sedert 1560, Spaansche hoofd- en
residentiestad, 539,835 inw. ; musea, kerken,
inrichtingen van onderwijs, industrie. Is gelegen aan de Manzanares in de prov. M., 7988
775,034 inw. ; schapenteelt. Ongezond
klimaat.
Madura, zie Madoera.
Maerlant, (Jacob van) de voornaamste

J. VAN MAERLANT.

Ned. dichter der 13e eeuw, 1225/1300.
Maeseyck, stad, Belg. prov. Limburg,
4670 inw.
Maesteg, stad, Eng. graafschap Glaniorgan, Wales, 15,013 inw. ; steenkoolmijnen.
Maeterlinck, (Maurice) Belg. dichter en
schrijver, geb. 1862.
Maetsuyker, (Johan) was van 1653/78 gouverneur-generaal van Ned.-Indie, geb. 1606 ;
breidde de Ned macht daar zeer uit ; gest.
1678 aldaar.
Mafeking, stad in Betsjoeanaland, niet ver
van de vormalige Transvaalsche republiek,
1899 door de boeren belegerd en 1900 ontzet.
Maffia, een geheim genootschap op Sicilie,
waarvan zeer veel verhalen, niet onderdoend
voor de ergste rooververhalen.
Mafia, eiland aan de kust van Duitsch-0.Afrika, behoorde tot 1890 aan Zanzibar ;
middelpunt van den slavenhandel.
Magador,
zeehavenstad, Marokko, N.Afrika.
Magalhaes, zie Magelhaens.
Magallanes, Chileensche prov. aan de
Magelhaensstraat, 195,000 K.M 2 ., 5170 inw.
Magdalenarivier,
(Rio Magdalena) rivier
in Z.-Amerika, mondt in de Caraibische zee,
1780 K.M. lang.
Magelhaens, (Fernando de) Port. zeevaarder, 1480/1521 ; trad 1517 in Spaanschen
dienst, ontdekte de straat tusschen Vuurland en het vasteland van Z.-Am. en 21 de
Ladronen, alwaar hij stierf.
Magelhaens, (straat van) straat tusschen
Vuurland en Patagonie, 1520 door Magelhaens ontdekt.
Magenta, (hertog van). Zie Mac Mahon.
Magersfontein, plants aan de W.-grens van
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den voormaligen Oranje-Vrijstaat ; aldaar
11/12 1899 zware nederlaag der Eng.
Magie, goochelarij, tooverkunst ; in de middeleeuwen in witte M. (met goede geesten)
en zwarte M. (met kwade geesten) verdeeld.
Magiers, Oostersche geleerden, sterrenkundigen.
Magister, (Lat.) opzichter, meester.
Magistraal, meesterlijk.
Magistraat, overheidsambt, stadsregeering.
Magnaat, rijksgroote, oud-adellijke.
Magneet, noemt men een lichaam (meest
in hoefijzer- of staafvorm), dat het vermogen
bezit, ijzer of ijzerhoudende stoffen met een
merkbare, dikwijls zelfs zeer sterke kracht,
aan te trekken. Men onderscheidt den natuurlijken magneet (magneet-ijzersteen) en den
kunstmagneet. De kracht van den natuurlijken magneet laat zich, hoewel moeilijk,
duurzaam op staal overbrengen, hierdoor
krijgt men den kunstmatigen magneet. Ook
kan men een lichaam magnetisch maken door
inwerking van electrische stroomen. Hierbij
onderscheidt men permanente magneten, die
hun kracht behouden ook na de veroorzakende inwerking en de inductie-magneten,
die na de inwerking dadelijk hun kracht
verliezen (week ijzer). Elke magneet heeft
twee polen ; twee gelijknamige polen stooten
elkander af, terwijl twee ongelijknamige
elkander aantrekken. Elk deel van een magneet heeft weder twee polen. Ook kan men
met een magneet, andere lichamen tot een
magneet maken, dit is echter niet duurzaam.
Zie electro-magneet.
Magneet-ijzersteen, (magnetiet) een dicht,
korrelig mineraal, heeft 60 % ijzergehalte,
wordt in de Skandinavische landen gevonden ;
gebruikt ter bereiding van zwavelzuur en
ijzervitriool. Is een natuurlijk magneet.
Magnesia, zie Manissa.
(2) bitter- of talkaarde, is de oxyde van
Magnesium, kan kunstmatig bereid worden.
Is zeer licht, reuk-, smaak- en kleurloos, niet
in water op te lossen ; wordt gebruikt ter
bereiding van vuurvaste voorwerpen. Vormt
het hoofdbestandeel van het meeste gesteente.
Magnesium, een metaal, dat in de natuur
veel voorkomt, doch niet gedegen ; werd door
Busy 1031 ontdekt. Het is zilverwit ; soortelijk gewicht 1.75 ; verbrandt met verblindend
helder licht tot magnesia, daarom wel bij
photographie-opnamen gebruikt en ook voor
scheikundige doeleinden.
Magnetiseur, iemand, die het magnetisme
toepast voor genezing, hetzij door magneten,
of door dierlijk-magnetisme.
Magnetisme, is de kracht, die een magneet
uitoefent op andere ijzeren voorwerpen. Ook
de aarde heeft magnetische kracht, deze
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noemt men aard-magnetisme. Zie ook electromagnetisme en kompas.
Verder heeft men nog het dierlijk-magnetisme, dit wordt ook wel Somnabulisme,
Mesmerisme, Spiritualisme enz. genoemd en
staat eigenlijk met de magnetische kracht
geheel niet in verband ; de andere namen zijn
dus beter. Het onderscheidt zich van hypnotisme daarin, dat het individu, dat zich aan
den magnetiseur onderwerpt, niet tot een willoos werktuig wordt gemaakt, doch in den
slaap een zekere vrijheid van handelen en
denken heeft. Het individu kan in den slaap
dingen zeggen en doen, die voor de omzittenden geheel onbekend en dikwijls duistere
zaken oplossend zijn. Dit noemt men „claivoyage", „helderziendheid". Veel is hierover
geschreven, veel voor, nog meer tegen. Echter onbevooroordeelde onderzoeken zijn er
tot nog toe niet geweest. Wel zijn verschillende magnetiseurs als bedriegers ontmaskerd, doch de eigenlijke zaak is niet opgelost. Als men echter hoort, dat het medium
(hij of zij die zich daaraan onderwerpt) door
dikke muren heen ziet, de verborgenste ziekte
ontdekt, met den buik of haarvlecht leest,
zich in verbinding stelt met personen in
Amerika, dan moet men onwillekeurig aan
bedriegerij denken. Zelfs geleerde menschen,
die het trachtten te onderzoeken, zeiden
later, dat zij op dat oogenblik, dat zij iets
konden constateeren, niet goed, zwak of iets
dergelijks waren.
Magnifiek, prachtig, luisterrijk, kostbaar.
Magnus, (Heinrich Gustav) Duitsch scheikundige, 1802/70 ; prof. to Berlijn.
Magra, een rivier in It. prov. Parma.
Mahabharata, een groot Indisch epos,
heeft ongev. 100,000 dubbele verzen, behandelt de strijd tusschen twee koningsfamilien.
Is ten deele omgezet ; de vervaardiger is niet
juist bekend.
Mahagoniehout, Mahoniehout, ook acajouhout, bet hout van den Swietenia, bekende
roode houtsoort, hard. Wordt later donkerder.
Mahanundi, rivier in 0.-Voor-Indict, mondt
in de Golf van Bengalen, 823 K.M. lang, 200
K.M. bevaarbaar.
stad, staat Pennsylvania,
Mahanoy-City,
N.-Am., 13,504 inw. ; steenkoolmijnen.
Maharadsja, groote koning, titel voor de
Indische vorsten.
Mandi, bij de Mohammedanen, naam voor
den Messias van den Islam.
(2) de profeet, een Egyptenaar, geb. als
Mohammed Achmed, 1844 ; begon '81 den
opstand voor gelijkheid van godsdienst en
bezit, werd '84 sultan van Kardosan. Gest.
1885. Zijn opvolger was Abdoellah, 1898 door
Kitchener verslagen, gevallen 1899. Zijn opvolger is Moellah. (Zie aid).
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Mahe, Fr. kolonie op de Z.-W.-kust van
Voor-India, 59 K.M2 ., 9978 inw. ; daarin
havenstad Mahe.
Mahikanta, inlandsche staat in Eng.-India.
Mahler, (Gustav) O'rijksch opera-componist

G. MAHLER.

en dirigent, geb. 1860.
Mahmoed, I, Turksch sultan, 1730/54, geb.
1696. II, Turksch sultan, 1808/39, geb. 1785 ;
stootte zijn broeder van den Croon, moest de
onafhankelijkheid van Gri. erkennen. Streed
ongelukkig in Egypte.
Mahon, haven- en hoofdst. van het Sp.
eiland Minorca, 18,445 inw.
Mahoniehout, zie Mahagoniehout.
Mahratten, een volksstam in Voor-Indic,
had in de 17e eeuw een eigen rijk, dat echter
spoedig aan Eng. verviel, slechts Gwalior,
een deel, bleef zich tot 1843 handhaven.
Mahren, Duitsche naam voor Moravia.
Mai,
(Angelo) It. philoloog, 1782/1854 ;
kardinaal, wist door scheikundige middelen
eenige verbleekte werken weder leesbaar te
maken.
Maiden, (Eng.) maagd ; een paard dat nog
geen wedstrijd won. M.-speech, de eerste
redevoering.
Maidenhead, stad, Eng. graafschap Berks,
aan den Theems, 12,980 inw.
Maidenstone, hoofdst., Eng. graafschap
Kent, aan de Medway, 33,516 inw.
Mail, (Eng.) post, brievenpost, postdienst.
Mailand, Duitsche naam voor Milaan.
Maimonides, (Mozes ben Maimon ben
Joseph) Joodsch phil. en godgeleerde, 1135/
1204.
Main, rechter-zijrivier van den Rijn, mondt
bij Mainz, 494 K.M. lang, 390 K.M. bevaarbaar staat door het Ludwigskanaal in verbinding met den Donau.
(2) (Fr.) hand ; M. droit, rechterhand ;
M.-gauche, linkerhand ; M.-mort, doode hand.
Maine, N.-0.1ijke staat van de Ver. Staten
van N.-Am., aan den Atl.-Oceaan, 85,570
K.M2 ., 694,436 inw. ; prod. : vruchten, ijzererts en schapen ; verder industrie en handel.
Hoofdst. Augusta. Is sedert 1820 een staat.
Maine de Biran, (Francois Pierre Gautier)
Fr. phil., 1766/1824.
Maine-et-Loire, dep. in Fr., 7121 K.M'.,
513,490 inw. Hoofdst. Angers.
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Mai

Majoor, (Lat.) oudste, titel voor een militair, die de leiding heeft over een bataljon.
Majoraat, voorrecht van den oudste van
een fam. ; ook de bezitting, die den oudste
toekomt.
Majorca, een der Spaansche Balearen-eilanden, in de Middell.-zee, 3501 K.M 2 ., 249,008
inw. ; prod. : wijn, vruchten, olijfolie. Hoof dpl.
Palma.
hofmeier, opperhofmeester,
Major-domus,
hofmaarschalk.
Majuba, (heuvel) een tafelberg in de Eng.
kolonie Natal ; bekend door de overwinning
van de Boeren over de Eng.
Makalaka of Makalanga, naam voor een
kafferstam in Z.-O.-Afrika, in het Eng.
Matabelenland. Volgens Peter is dit het
Oud-Testamentische goudland „Ophir", met
de nu nog werkende mijnen.
Makassar, afdeeling van het gouv. Celebes,
met hoofdst. M., 18,787 inw.
Makelaar, een door de gemeente aangestelde tusschenpersoon in handelszaken. Hij
mag slechts voor anderen koopen en verkoopen en daarvoor een zeker percentage
(Zea Mais) een gewichtige graan- (courtage) in rekening brengen. Het is hem
echter verboden in het artikel of in de artikelen to handelen waarin hij als makelaar is
aangesteld.

Mainland, het voornaamste der Orkneyeilanden, Schotland, 527 K.M 2 ., 16,498 inw.
(2) het grootste der Shetland-eilanden, 938
K.M2 ., 19,741 inw. Hoofdst. Lerwick.
Mainteneeren, (Fr.) instandhouden, handhaven, onderhouden ; een bijzit ondersteunen.
Maintenee, bijzit, op een woning door den
mainteneur betaald ; gekamerde bijzit.
, Mainz, stad, links aan den Rijn, hoofdstad
der Hessische prov. Rijn-Hessen, tegenover
de monding van den Main, 84,351 inw. ; heeft
vele oude gebouwen, inrichtingen van onderwijs enz. ; industrie en wijnhandel. De stad
werd 13 v. Chr. door Drusus gesticht (Moguntiacum). 751 werd Bonefacius hier bisschop.
1797/1814 Fr. bezit. her vond Gutenberg de
boekdrukkunst uit.
Maipoe, Chileensche kustrivier 210 K.M.
lang, ontspringt op den vulkaan M. (5384 M.
hoog) in den Kordilleras.
Maira, rechter-zijrivier van den Po, It.,
67 K.M. lang.
Maire, (Fr.) burgemeester.
(2) (Le) straat tusschen Vuurland en het
Staten-eiland, Z.-Amerika.
Mais,

MAYS MET BLOEM EN ZAADKOLF.

plant uit Z.-Amerika, fam. der Gramineeen ;
de vrouwelijke bloemen zijn in een bladschede
gesloten, waarin zich een naakte kolf ontwikkelt, waaraan bij rijpheid 6 it 8 rijen zaden
vastzitten. Deze leveren een voedzaam meel,
gries en vele andere voedingsstoffen ; de
stengel 'evert suiker en brandewijn ; de
onrijpe kolf groente en de kolfbladen papier
en matten. De plant werd door Columbus
naar Spanje overgebracht.
Maitre, (Fr.) meester, leeraar.
Maitresse, (Fr.) meesteres, onderwijzeres ;
minnares, bijzit, maintenee.
Maizena, is meel van Mais.
Majesteit, (Fr.) grootheid, verhevenheid.
Majesteitsschennis, een misdrijf, bestaat in
het beleedigen van een souverein.
Majolica, een beschilderd, fijn geglazuurd
aardewerk uit It.

IlAKI.

naam voor verschillende half-aapMaki,
soorten. Zie Aap.
Makian, eiland in de Moluksche zee.
Makkabeeen, zie Maccabeen.
stad, Hong. komitaat, Csanad,
Mako,
33,722 inw.
Makreel, (Scomberoide) een fam. van stekelvinnige visschen, komt in alle zeeen voor ;
verschillende soorten. De gewone M. wordt
30 a 60 cM. lang, is blauw op den rug en zilverwit op den buik ; komt meest in scholen
tweemaal jaarlijks aan de kusten.
Malabar, Voor-Indische kuststreek, 45,992
K.M 2 ., 6,325,985 inw. Hoofdst. Kalikat ; de
bewoners zijn de Malabaren.
Malabaren, de bewoners van het kustland
van Voor-Indict, Z.'lijk van Bombay, starry
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der Dravida's ; hebben eigen taal.
Malaboe, hoofdst. van de res. Sumatra's
W.-kust, op Sumatra.
Malachiet, een groene koperhoudende delfstof.
Maladetta, gebergte in de Pyreneebn, 3402
M. hoog.
Maladie, (Fr.) ziekte.
Malaga,
prov. van Spanje, 7349 KM 2 ,
511,989 inw. ; wijn, granen en vruchten.
Hoofdst. M., aan de Midd. zee, 130,109 inw. ;
winterbadplaats.
Malaise, (Fr.) ongemak, onbehaaglijke toestand ; slapte of stilstand in zaken.
Malajalam,
Dravidische taal in Z.-lijk
Voor-Indie.
Malakka, of Malaka, het grootste schiereiland van Achter-Indie, tusschen den Indischen Oceaan en de Chineesche zee, door de
Straat van M. van Sumatra gescheiden,
149,000 KM2 . ; tabak, koffie, ivoor. Behoort
ten deele aan Siam, het Z.-lijk deel aan Eng.,
met de stad M., aan de Straat van M.,
20,000 inw.
Malang, regentschap op Java, res. Pasoeroean ; prod. : koffie, tabak, kina enz.
Malapane, rechter-zijrivier van de Oder, in
Opper-Silezie, 120 KM. lang.
Malaria, moeraskoorts, een infectie ziekte,
komt veel in It. voor. Voorheen meende men,
dat de ziekte werd veroorzaakt door de uitwaseming van den grond, thane heeft men
ontdekt, dat een muggensoort deze ziekte
overbrengt.
Malcolm, I, koning van Schotland, 943/54 ;
II, 1005/34 ; III, 1057/93 ; IV, 1153/65.
Malcontent, ontevreden.
Maldegem, dorp, Belg. prov. O.-Vlaanderen, 10,250 inw. ; fabrieken.
Malden,
stad, staat Massachusetts, N.Am., 33,664 inw. ; industrie.
Maldivische-eilanden of Malediven, een
lange reeks Eng. koraal-eilanden in den Indischen-Oceaan, 300 KM 2 , 30,000 inw., Mohammedaansche Maleiers.
Malebranche, (Nic.) Fr. phil., 1638/1715.

Mal

Zijn afkomstig uit de bergachtige binnenlan.den van Sumatra. Zij onderwierpen de kustbewoners en verspreidden zich in de 12e eeuw
over Malakka. Door den handel kwam de
Mohammedaansche godsdienst daar. Het
hoofdbedrijf was landbouw, doch ook andere
bedrijven bloeiden. Handel en andere bedrijven bereikten in de 16e eeuw hun hoogste
punt. Hun macht werd door de Portugeezen
gebroken en later door de Ned. geheel to niet
gedaan. Hun taal is de verkeerstaal. Zij
worden nog in verschillende stammen gedeeld.
Maleische archipel, naam voor de gezamenlijke eilanden tusschen Z.-0.-Azie en Aus. ;
ook wel Insulinde, enz. genoemd.
Ongev. 2 mill. KM
.2

F. DE MALHERBE.

Maiherbe, (Francois de) Fr. dichter, 1555/

1628.
Malheur, (Fr.) ongeluk, rampspoed.
Malienkolder, een hemd of pantser, voor-

been veel gedragen door krijgslieden of ridders ; bestond uit vele in elkander gewerkte
ringetjes.
Malines, zie Mechelen.
Malleca, prov. van Chili, 7400 KM 2 , 112,430
inw. Hoofdst. Angol.
Malleus, zie Droes.
Mallorca, zie Majorca.
Maim, de eerste afdeeling van de Juraf ormatie.
Malmo, stad, Zw. prov. Malmohus, aan de
Sond, 66,945 inw. ; haven, handel.
Malmbhus, prov. van Z.-O.-Zweden, 4795
K.M. 2 , 409,304 inw.
Malon, (Benoit) Fr. socialist, 1841/93 ;
schreef o. a. „Histoire des socialistes et des
proletaires".
Malonne, dorp, Belg. prov. Namen, 3200
inw.
Malot,
(Hector) Fr. romanschrijver, geb.
r
1830 ; vooral bekend door zijn roman „Aileen
op de wereld"
N. MALEBBANCHE.
Malstatt-Burbach, stad, Pruisisch regeeMaledetto, (It.) vervloekt.
ringsdistr. Trier, 31,195 inw.
Malediven, zie Maldivische-eilanden.
Malta, Eng. eiland tusschen Sicilia ea
Maleiers, het yolk, hetwelk over den ge- Afrika (met Gozzo en Comino) 323 K.M. 2 ,
heelen O.-Indischen archipel verspreid is. 195,624 inw. ; waterarm. Handel. Hoofdstad
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Mal

La Valetta. 1090/1525 deel van Sicilie, 1525/
1798 tot de Maithezer-orde behoorend ; sedert
1800 Eng.
Mattebrun, (Konrad) Fr. geograaf en
staatsman, 1775/1824 ; zijn hoofdwerk is :
„Precis de geographie universelle".
(2) (Victor Adolphe) Fr. geograaf, 1816/89 ;
noon van den vorige.
Maithezerorde of -Adders, zie Johanniters.
Malthus, (Thomas Robert) Eng. staathuishoudkundige, 1766/1834 ; prof. to Haileybury.
Van hem is de theorie, dat de staat de toeneming der bevolking moet tegengaan en in
overeenstemming moet brengen met de hoeveelheid prod., die het land voortbrengt.
Malthuslanisme, de theorie van Malthus.
(2) (Nieuw) de sedert kort ontstane beweging tot vrijwillige beperking van het kindertal, door middel van allerlei voorschriften en
voorbehoedmiddelen.
Maltraiteeren, (Fr.) slecht behandelen, mishandelen
Malversatie, (Fr.) verduistering, vervalsching.
Mamelukken, (Arabisch) uit Turkestan
stammende Slaven, organiseerden zich in de
13e eeuw en waren spoedig de heerschers in
Egypte ; 1251 benoemden zij een sultan uit
hun midden. Selim I vernietigde 1517 hun
rijk ; 1811 maakte Mehemed hen geheel machteloos en liet velen doodschieten.
Mamertljnen, de afgedankte huurlingen
van Agathocles in Syracus ;- stichtten to Messana, 289 v. Chr., een roof staat.
Mammalia, de zoogdieren.
Mammoet, (Elephus primigenius) een olifantensoort uit de diluviale en jongste tertiaire tijdperken, die het tegenwoordige tijd-

MASImowr.

perk vooraf gingen overblijfselen werden in

Siberie, en zelfs geheele lijken, goed in 't ijs
bewaard, gevonden.

Mammoetsgrot, een druipsteengrot in Kentucky, N.-Am., heeft verschillende afdeelingen, waardoor beekjes stroomen. Men schat
de lengte op 350 K.M., is nog niet geheel

doorzocht.
Mammon, personificatie van het geld of
geldzucht. In het Nieuwe Testament als afgod voorgesteld.
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Mamuret-Aziz, Turksch-Aziatisch vilajet in
Koerdistan, 34,300 K.M. 2 , 575,000 inw.
Man, Eng.
.g eiland in de
' Iersche Zee, 588
K.M. 2 , 54,758 inw. ; er wordt koper-, sink- en
looderts gevonden. Verder schapenteelt.
Hoofdst. Castletown.
Manaar, eiland bij Ceylon, daarnaar genoemd Golf van M., in den Indischen Oceaan.
Manacor, stad op het Sp. eiland Majorca,
19,635 inw.
Managua, hoofdst. van Nicaragua, 20,000
inw.
Manbaarheid, de manlijke leeftijd.
Manche, dep. van Frankr., 5928 K.M. 2,
487,443 inw. Hoofdst. St. LO.
(2) Fr. naam voor Het Kanaal.
Eng. fabrieksstad, graafManchester,
schap Lancaster, aan de Irwell en aan het
M.-kanaal, 543,969 inw. hoofdzetel der
katoenindustrie ; ook machine'
en scheepsbouw en handel.

(2) stad in New-Hampshire, N.-Am., 56,987
inw.
(3) naam voor een fluweelachtige, gekeperde of gladde katoenen stof.
Manchesterkanaal, het kanaal, 57 K.M.
lang, van Manchester naar de monding der
Mersey.
Manchet, losse handboord.
Mandaat, volmacht, last, volgbrief.
Mandah, distr. op Sumatra's 0.'kust.
Mandalay, stad aan de Irawadi, hoofdst.
der Eng.-Indische kolonie Opper-Birma,
183,810 inw.
Mandar, staat op 't eiland Celebes.
Manderijn, titel voor de Chineesche waardigheidsbekleeder s .
Manderijnen, een Citrussoort van Malta.
Mandeo, staatje op 't eiland Timor.
Eng.-Indische vasalstaat in den
Mandl
N.-W.-lijken Himalaya, 2590 K.M. 2 , 166,926
inw. Hoofdst. M.
Mandingo's of Madinka, een ontwikkeld
negervolk in W.-Afrika, ongev. 7 mill. zielen,
godsdienst is de Islam. Vormen verschillende eigen rijkjes waaronder Melli, MiddenAfrika hebben ook
' eigen taal.
Mandoer, in Indie een opzichter.
een bekend snaarinstrument,
Mandoline,
heeft 4, 6 of meer snaren.
Mandsjoe, een volksstam der Toengoezen,
oorspronkelijke bewoners van Mantsjoerije,
kwamen 1644 als veroveraars in China en zijn
sinds dien tijd het heerschend regime.
Mandsjoerije, een gewest in China, tusschen Korea, Siberie, Mongolie en de Chin.
prov. Siang-Kiang, 942,000 K.M. 2 , 6 mill.
inw., die een eigen stam vormen ; slechts 1
mill. Chineezen. Hoofdst. Moekden. Is rijk
aan metalen en bijzonder aan goud. 1900 door
de Russell bezet, 1903 geannexeerd, 1904
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Russ.-Jap. oorlog. 1905 aan China teruggegeven.
Mandwi, stad, Eng.-Indische vasalstaat
Katsj, 38,155 inw. ; haven.
Manege, rij school.
Manfredonia, stad, It. prov. Foggia, 12,188
inw.
Mangaan, een metaal, komt meest voor als
oxyde, nimmer gedegen ; men verkrijgt het
metaal, dat grauw, zeer broos en hard is, door
uur
sterke verhitting van het oxyde met koolz
en kool. Het oxideert zeer snel tot een donkerbruin poeder. Wordt gebruikt tot harding
van ijzer ; soortelijk gewicht 8. Het komt in
verschillende vormen en verbindingen voor.
Manga-Reva, eilandengroep in de Golf van
Spencer, Aus., 30 K.M. 2 , 508 inw. ; onder Fr.
bescherming.
Mangfall, lin ker-zijrivier van de Inn,
Opper-Beieren, 82 K.M.
Manichaeers, een godsdienstige secte uit
de 5e eeuw. Zij geloofden aan een dualistisch
systeem ; den strijd tusschen licht (goed) en
duisternis (kwaad). (fig.) Lastige maners,
schuldeischers.
is een dikwijls geneesbare vorm
Manie,
van krankzinnigheid ; zucht, onweerstaanbare
neiging om een en 't zelfde te doen of te
zeggen.
Manifest, openlijke bekendmaking, verdediging.
bekendmaking, blootleggen
Manifestatie,
van een voornemen of wensch, openbare vertooning of betooging voor of tegen iets.
Manifesteeren, bekendmaken, blootleggen.
Manilla, naam voor het eliand Luzon. (Zie
ald.)
(2) hoofdst. der Philippijnen, op 't eiland
Luzon, 190,714 inw. Sigarenhandel.
Manin, (Daniele) werd bij de revolutie in
Venetia 1848 tot dictator benoemd, 1804/57 ;
door O.'rijk overwonnen.
Manipoer, Eng.-Indische staat in Assam,
onder bescherming van. Eng., 21,500 K.M. 2 ,
227,000 inw. Floofdst. Imphal, 67,093 inw.
Manissa, stad, Turksch-Aziatisch vilajet
Aidin, 35,000 inw. ; fabrieken, katoenindustrie. Voorheen Magnesia geheeten.
Manitoba, Eng. prov. in Canada, 165,924
K.M. 2 , 254,947 inw. ; veel graanverbouwing.
Hoofdstad Winnipeg.
Manitoulin, eilandengroep tot Canada behoorend in het Huronmeer, 2000 inw. ; meest
Indianen.
Manlius, (Marius Capitolinus) verdedigde
het kapitool 390 v. Chr. tegen de Galliers ;
werd gewekt door het gekwaak van ganzen,
toen de vijanden den rots bestegen. Werd 384
v. Chr., beschuldigd van het streven naar de
koningswaardigheid, van de rotsen in zee geworpen.

Mann, (Johan Gottfried Hendrik) begaafd
Ned. musicus en componist, 1858/1904.
Manna, naam voor verschillende boomsappen, die uit stain of takken vloeien, daar drogen en een zoet voedsel leveren.
fabrieksstad in Baden, aan
Mannheim,
den Neckar en den Rijn, 140,131 inw. ; veel
industrie, handel en scheepvaart.
Manning, (Henry Edward) Eng. RoomschKath. geestelijke, 1808/92 ; van Protestantsche ouders. Werd '30 Anglikaansch geestelijke, ging '50 tot de Kath. Kerk over ; '65
aartsbisschop (primaat) van Westminster, '75
kardinaal. Schreef verschillende werken.
Mano, (It.) hand.
Manoeuvre, handeling, kunstgreep, krijgsoefening ; handige zet, list, slinksche weg.
Manometer, een instrument om de span-

MANOMETER.

ning van vloeistof of gassen te meters.
Manresa, stad, Sp. prov. Barcelona, 25,121
inw.
Mans, (Le) hoofdst., Fr. dep. Sarthe,
63,272 inw.
Mansfield, stad, Eng. graafschap Nottingham, 21,441 inw.
(2) stad, staat Ohio, N.-Am., 17,640 inw.
Mansion-House, (Eng.) ambtswoning van
den Londenschen lord-mayor.
Manslag, doodslag.
Mansura, stad, aan den 0.'lijken hoofdarm
van den Nijl, 36,247 inw. ; textiel-industrie.
Mantegazza, (Paolo) It. physioloog en anthropoloog, geb. 1831 ; prof. te Florence.
Schreef een reeks populaire werken.
Mantelaap, een soort baviaan, zie Aap.
Manteldieren, (Tunicata) een soort zeedieren wier lichaam zich geheel in een zak of
mantel gehuld heeft ; worden meest tot de
weekdieren gerekend. Eenige leven vrij, andere hechten zich op een voorwerp in zee
vast.
(Edwin Hans Karl, vrijheer
Manteuffel,
von) Pruisisch generaal, 1809/85 ; werd '65
gouverneur van Sleeswijk, drong '66 de
O.'rijkers uit Holstein, leidde '70 de insluiting van Metz, drong '71 het Fr. leger onder
Bourbaki over de Zwits. grenzen. Werd '78
stadhouder van Elzas-Lotharingen.
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(2) (Otto, vrijheer von) Duitsch staatsman, zoon van den vorige, geb. 1844.
Mantilla, in Sp. een groote vrouwensluier.
Mantille, een klein vrouwenmanteltje.
Mantsjoerije, zie Mandsjoerije.
Mantua, prov. van It., 2359 K.M. 2, 315,448
inw. Hoofdst. M., 30,127 inw. ; industrie.
Manuaal, het handklavier van een orgel.
Manuel I, Byzantijnsch keizer, 1143/80;
vergrootte zijn rijk. II, Byzantijnsch keizer,
1391/1425 ; streed ongelukkig tegen de Turken. Stierf als monnik.
(2) II, sedert 1908 koning van Portugal, 2e
zoon van Karel I, geb. 1889.
Manufacturen, artikelen van kunstnijverheid, handwerk-voortbrengselen ; meest allerlei stoffen, als wol, linnen, katoen, zijde enz.
Manuscript, (Lat.) handschrift.
Manzanares, rivier in Spanje, rechter zijrivier van de Jarama, stroomt door Madrid.
(2) stad, Spaansche prov. Cuidad-Real,
11,161 inw.
Manzanillo, havenstad op Cuba, 14,464 inw.
Maori's, geboren inlanders van Nieuw-Zeeland.
Maraboe, (Ciconia marabu) een ooievaarssoort uit Azie en Afrika ; heeft zwarte vee-

MAR ABOE.

ren (blauwachtig), veel gezocht als dameshoedentooisel.
Maracaibo, zeehavenstad in Venezuela,
staat Yulia, 34,248 inw. ; handel, uitvoer van
koffie. 1903 door Duitschl. beschoten.
Maragha, stad, Perz. prov. Azerbeidsjan,
13,250 inw.
Marajo, een Braziliaansch eiland in de
monding der Amazonenrivier, 52,800 K.M. 2 ,
25,000 inw.
komitaat in Hong., 9720
Maramoros,
K.M. 2 , 309,598 inw. Hoofdst. M., 17,445 inw.
Maranhao, prov. van Brazilie, 459,884
K.M. 2 , 430,854 inw. ; rijst en suiker. Hoofdstad M., 38,000 inw., op het eiland M.
Maranon, zie Amazonen-rivier.
Marasj, stad, Turksch-Aziatisch vilajet
Aleppo, 52,000 inw. ; weverijen.
(Jean Paul) Fr. revolutionair,
Marat,

Mar

1744/93 ; gaf „Ami du Peuple" uit, president
der Jacobijnen. Werd met Danton en Robespierre als de eerste der republiek erkencl.

J. P. MARAT.

Werd door Charlotte Corday vermoord. Is ♦ ol
luister begraven.
Marathen, zie Mahratten.
Marathon, een plaats op de 0.-kust van
Attica ; 12/9 490 v. Chr. aid. overwinning
der Atheners over de Perzen.
Marburg, stad aan de Lahn, Pruisisch regeeringsdistr. Cassel, 17,531 inw.
(2) stad aan de Drau in Stiermarken, 0.'
rijk-Hong., 24,698 inw.
March, linker-zij rivier van den Donau, 379
K.M. lang.
Marchant, (Mr. Hendrik Pieter) lid van de
Tweede Kamer, geb. 1867 ; hoofdredacteur
van „Land en Volk".
Marchienne-au-Pont, stad aan de Sambre,
Belg. prov. Henegouwen, 19,500 inw.
Marcianise, stad, It. prov. Caserta, 12,891
inw.
Marcinelle, stad, Belg. prov. Henegouwen,
15,170 inw. ; industrie, steenkoolmijnen.
Marcomannen, een Germaansche volksstam
uit Midden-Duitschl., tusschen Main, Donau.
en Rijn in ongev. le eeuw voor Chr. ; zij verhuisden le eeuw na Chr. naar Bohemen. Vielen verschillende malen in het Rom. Rijk en
verdwenen ongev. 4e eeuw.
Marconi, (Guilelmo) Italiaan, geb. 1874 ;
uitvinder der telegraphie zonder draad ; ontving 1903 den Nobelprijs.
Marconigraaf, inrichting der draadlooze
telegraphie.
Marco Polo, beroemd reiziger der Middeleeuwen, 1254/1323 ; maakte een refs van 24
jaar.
Marcus, de evangelist, volgens eenigen de
zelfde die de „Handelingen der Apostelen"
onder Johannes M. schreef. Hij was in Jerusalem geboren en ging met Barnabas en Paulus naar Antiochie en Cyprus, hier verliet hij
hen en ging naar Jerusalem terug, later was
hij weer met Barnabas, zonder Paulus op Cyprus en later met Paulus te Rome en met
Petrus te Babylon. Volgens de kerkelijke
overleveringen ging hij nog naar Egypte ea
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Afrika en stierf in Venetia ongev. 62 of 66
den marteldood. Hij is de beschermheilige dier
stad ; gedenkdag 25/4. Volgens anderen stierf
hij in Alexandria. Over zijn werken heerscht
veel verschil van meening. Eenigen meenen
dat het een uittreksel van de werken van
Matthaeus en Lucas, terwijl anderen meenen
dat de werken van beide laatsten een uitbreiding der werken van M. zijn. Het slot wordt
algemeen beschouwd als onecht. (XVI : 9
tot 20).
Marder, zie Marter.
Mardin, stad, igurksch-Aziatisch vilajet
Diarbekr, 25,000 inw.
Mardonius, een der invloedrijkste mannen
van Perzie, veldheer, verwoestte Athene, viel
479 bij Plataa.
Mare, rivier bij Leiden, Z.-Holl.
Marechaussee, korps bereden rijkspolitie ;
grenswachters te voet.
Margaretha, (1) (Margriet) (Heilige) martelares van Antiochie. (2) (Heilige) koningin en
beschermheilige van Schotland, gest. 1093 ;
gedenkdag 31/5. (3) M. van Anjou, gemalin
van Hendrik IV van Eng., 1439/82 ; beheerschte dezen geheel, voerde den strijd van
de Roode en Witte roos, eerst met geluk,
moest later vluchten, kwam met Fr. hulp
terug. Werd later gevangen genomen en,
moest voor 50,000 kronen vrijgekocht worden ; verloor de kroon. (4) M., gravin van
Holl. en Zeel., gest. 1356, bracht loll. aan
Beieren ; begin der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. (5) M., koningin van It., geb.
1851 ; werd '68 gemalin, 1900 weduwe van
kroonprins, later koning, Humbert van It.
(6) van Oostenrijk, stadhouderes van,
Ned., 1504/1530, geb. 1482 ; huwde met Philibert II van Savoye. (7) M. van Parma, stadhouderes der Ned., natuurlijke dochter van
keizer Karel V, 1559/67, geb. 1522 ; huwde '33
met Alessandro de Medici, '38 met Ottavia
Farnese, hertog van Parma ; gest. 1586. Onder haar begon de beweging tegen Spanje.
Margarine, een in de natuur veel voorkomend vetmengsel ; naam voor kunstboter van
allerlei bereidingen.
Margate, havenstad op 't Eng. eiland Thanet in de Theemsmonding, 23,057 inw.
Margelan,
stad, Russ.-Aziatisch gouv.
Ferghana, 36,592 inw.
Margot, (Fr.) Greta, afkorting van Marguerite.
Margraten,
gem., Limburg, bij Gulpen,
1050 inw.
Margriet, zie Margaretha.
Marguerite, (Fr.) Margaretha.
Maria, (Hebr. Mirjam) volgens den Bijbel
de moeder an Jezus, ook wel „Onze Lieve
Vrouwe", „De Heilige Maagd", „Moedermaagd" enz. geheeten. De Madonna der
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Roomsch-Kath. kerk, het ideaal van schoonheid en vrome moederliefde, koningin des
hemels, rein van zonde. Volgens de eerste
kerkelijke overleveringen was zij wettelijk gehuwd met Jozef, een timmerman, en was
Jezus hun zoon, doch in 't eerste en derde
evangelie vindt men een wondergeschiedenis
van deze M. Als maagd was zij verloofd met
Jozef, doch voor hun huwelijk werd zij bezocht door een engel, die haar allerlei openbaarde. Jozef merkte in welk een positie M.
verkeerde, wilde haar verlaten, doch een
engel hield hem terug. Zij huwden samen en
Jezus werd te Bethlehem geboren (zie Jezus),
terwijl zij maagd bleef. Verder hoort men weinig meer van haar. Zij was, blijkt uit den
Bijbel, evenmin als haar familie, ingenomen
met haar zoon. Bij den dood van dezen was
zij aan het kruis en ging, volgens de sage,
met Johannes naar huis, waar zij op 59-jarigen leeftijd gestorven is. In de 4e eeuw werd
de maagdelijkheid van M. als geloofsleer aangenomen en verschillende godgeleerden werden ter dood gebracht, omdat zij meenden to
kunnen bewijzen, dat M. nog meer kinderen
had gehad. De aanroeping van Maria, de huldiging en steeds vermelding van haar maagdelijkheid is van dien tijd afkomstig, voor
dien tijd leest men niets van haar, terwijl de
geboorte en haar hemelvaart eerst in de 8e
eeuw werd gevierd. Toen M. zoo hoog vereerd
werd, kon zij ook niet met zonde belast
zijn en in de 12e eeuw verkondigde men, dat
ook zij onbevlekt ontvangen was. De feestdag
kwam daarvoor in gebruik, doch de leerstelling bracht veel strijd en bleef lang als onafgedaan bestaan ; men riep om verklaringen
uit Rome, doch deze bleven weg, tot 1854
Pius IX dit als een kerkelijke leerstelling
verordende ; feestdag 8 Dec. Bij de hervorming nam men de geschiedenis van M. over,
doch niet de huldebewijzen. Nog andere M.
worden in den Bijbel genoemd, o. a. Maria
Magdalena uit Magdala, een boetvaardige
zondares (Lucas VII : 36 tot 50), zalfde de
voeten van Jezus en verkreeg vergiffenis.
Onder dien naam zijn verschillende vereenigingen opgericht tot verbetering van gevallen
vrouwen en meisjes.
(2) M., hertogin van Bourgondie, 1547/
82 ; huwde met Maximiliaan van O.'rijk,
waardoor Roll. onder 0.'rijk kwam. (3)
M., koningin van Eng., 1662/94 ; gehuwd
met Willem III van Oranje. (4) M.,
de Bloedige, koningin van Eng., 1553/68, geb.
1516 ; voerde op gruwelijke wijze het Bath.
geloof weder in. Was gehuwd met Philips II

van Spanje ; was zeer gehaat. (5) M. de Medici, koningin van Frankr., 1573/1642 ; gehuwd met Hendrik IV van Fr. ; na diens dood
regentes over haar zoon Lodewijk XIII, werd
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door Richelieu verdrongen, moest vluchten.
(6) M. Antoinette, koningin van Fr., geb.

IIAR1E-ANTO1NETTE : KONINGIN VAN FRANKR1JK.

1755 ; gehuwd 1770, met Lodewijk XVI van

Fr. ; hoewel een moedige vrouw, zeer gehaat
en met haar gemaal 16/10 1793 geguillotineerd. (7) M. Louise, keizerin van Fr., dochter van keizer Frans I van O.'rijk, 2e gemalin van Napoleon I, 1791/1847 ; later gemalin
van den hertog van Parma. (8) M. Sophia
Amalia, ex-koningin van Napels, geb. 1841 ;
gemalin van Frans II van Napels. (9) Maria

MARIA STUART.

Stuart, koningin van Schotland, 1542/68 ;
dochter van Jacob V, gehuwd met Frans II
van Fr., waar zij werd opgevoed ; na zijn
dood, 1560, keerde zij naar Schotland terug
en noemde zich koningin van Eng. Zij huwde
met haar neef Darnley (zie ald.) ; deze stierf
door een kruitontploffing. Zij huwde '67 met
Bothwell, werd na veel strijd gevangen genomen en, beschuldigd van moord op haar echtgenoot, 1587 ter dood gebracht. (10) M. Christiana, koningin van Spanje, 1806/78 ; gemalin
van Ferdinand VII, 1833 regentes. Don Carlos werd tot tegenkoriing uitgeroepen, waardoor de strijd tusschen Carlisten en Christianos uitbrak ; huwde met Fernando Munoz,
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koningin van Spanje, dochter van Ferdinand
van O.'rijk, geb. 1858 ; gemalin van .Alphonso
XII van Spanje. Werd '85 weduwe en voor
haar, in '86 geboren, noon Alphonso XIII,
regentes tot 1902.
Mariafeesten, allerlei feesten ter eere van
Maria (zie Maria no. 1), o. a. Maria Hemelvaart, 15 Aug. ; Maria Lichtmis, 2 Febr., ter
herinnering aan het bezoek van Maria, na de
geboorte van Jezus aan den tempel ; Maria
Boodschap, 25 Maart (boodschap van den
Engel aan Maria) ; Maria Geboorte, 8 Sept. ;
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, 8 Dec.
Mariage, (Fr.) huwelijk.
Mariam, stad, staat Minas-Geraes, Braz.,
56,404 inw.
Marianne, voorstelling der vrijheid, naam
voor de Fr. Republiek.
Marie, zie Maria.
Marie-Calante, een der Fr. Antillen, 149
K.M. 2 , 14,268 inw. Hoofdst. Grandbourg.
Marienbad, veel bezochte badplaats in Bohemen, 4600 inw.
Marienburg, stad, Pruisisch regeeringsdistrict Danzig, 12,004 inw. ; industrie.
Marienwerder, Pruisisch regeeringsdistr.,
prov. W.-Pruisen, 17,563 K.M. 2 , 897,666 inw.
Hoofdst. M., 10,012 inw.
Marietta, fabrieksstad, staat Ohio, N.-Am.,
13,348 inw.
Marigliano, stad, Sp. prov. Caserta, 12,491
inw.
Marine, (Lat.) de strijdmacht ter zee, zeewezen. Bestond voorheen uit houten schepen,
doch thans uit schepen van ijzer en staal.
Men heeft pantserschepen, pantserkruisers,
kustverdedigers, torpedobooten en monitors.
Ned. neemt ongev. de 10e plaats in op het
gebied der marine.
stad in staat Wisconsin, N.Marinette,
Am., 16,195 inw.
Mariniers, zeesoldaten, soldaten op oorlogsschepen.
Marioepol, .stad, Russ. golly. Jekaterinoslaw, 31,772 inw.

. Ii. MARIS.
MARIA CHRISTINA.

fen nit haar lijfgarde

Maris,
(11) M. Christina, 1837/99.

(Jacob Hendricus) Ned. schilder,
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(2) (Willem) Ned. schilder, broeder en leer- en hertog van) Eng. generaal en staatsman,
ling van den vorige, geb. 1844.
1650/1722 ; streed in Ned. en in Ierland, generaal in den Sp. successie-oorlog, versloeg de
Fr. en Beierschen. Werd door intrigues afgezet, dock later weder in eer hersteld.
Marlitt, (E.) pseud. van de schrijfster E.
John.
Marmaros, Hong. komitaat, 10,355 K.M. 2 ,
309,598 inw. Hoofdst. M., aan de Theisz,
17,445 inw.
Marmelade, een gelei van allerlei vruchten.
Marmer, een in vele soorten voorkomende
zeer harde kalksteen, fijnkorrelig ; geschiki
om gepolijst te worden.
Marmora, (Zee van) deel van de Midd.
W. MARIS.
Zee, tusschen Klein-Azie en Europeesch(3) (Matthijs) Ned. schilder, broeder van Turk. ; daarin het wijnrijke eiland M., 130
K.M. 2 , 9875 inw.
den vorige, geb. 1839.
Marmot,
(Arctomys marmota) knaagdier
(Simon) Ned. landschapschilder, geb.
(4)
uit het gebergte, veel in Savoye en Zwitsl.
1873.
Maritiem, het zeewezen betreffend.
rivier in Europeesch Turkije,
Maritza,
mondt in de Egelsche zee, 437 K.M. lang.
Marius, (Gajus) beroemd Rom. veldheer,
ongev. 155/86 v. Chr. ; versloeg 102 v. Chr.
de Teutonen, 101 de Kimbren, werd '88 door
zijn bondgenoot Sulla verdreven. Dwong '87
Rome tot overgave en nam na een bloedbad
MARMOT.
het consulaat aan ; gest. 18 dagen later.
Marjam, (Arab.) Maria.
Mark, de Duitsche munteenheid = 100 leeft in holen, heeft een plomp lichaam, korte
pooten en staart en bijna onzichtbare ooren.
pfennig ± 60 cent.
De bij ons bekende M. zijn Chin. biggetjes.
(2) (De) rivier in N.-Brab.
Marne, rechter zijrivier van de Seine, 494
(3) In den Germaanschen tijd, naam voor
de onverdeelde gronden van een gemeente, K.M. lang, stroomt door het Fr. dep. M.,
was dan het gemeenschappelijk eigendom, be-. 8180 K.M. 2 , 434,157 inw. ; wijn, schapenteelt.
stond dikwijls uit bosschen, wateren en vel- Hoofdst. Chalons.
(2) Haute-Marne, Fr. dep., 6220 K.M2 .,
den ; later ook wel Meent genoemd. (Zie
221,724 inw. ; ijzermijnen. Hoofdst. ChauGooiland).
Markeloo, gem., Overijsel, bij Goor, 4216 mont.
Marnix, (Philips van) heer van St. Aldeinw.
Marken, een eiland in de Zuiderzee, 1318 gonde, 1538/98 ; vervaardiger van het lied
inw., meest visschers, hebben hun ouderwet- „Wilhelmus enz." en „De bijenkorf der
sche en daarom eigenaardige kleeding en huisraad behouden, terwijl hun huizen op Palen of
hoogten zijn gebouwd. Het vreemdelingenbezoek wordt er steeds grooter.
(2) (Jacob Cornelis van) bekend Ned. industrieel, 1845/1906.
Marketentster, iemand, die met de soldaten
of het leger meetrekt, om de manschappen te
voorzien van ververschingen.
Markgraaf, titel voor de regeerders van de
Oud-Duitsche grensprov.
Markgraafschap, in het Oude Duitschl. een
PH. VAN MARN1X.
grensprov.
Markus, zie Marcus.
Roomsche Kerk". 1584 burgemeester van
Antwerpen, dat hij 13 maanden tegen de
Mark Twain, zie Clemens no. 4.
Marlborough, stad, in staat Massachusetts, Spanj. verdedigde.
N.-Am., 13,609 inw.
Marokko, (Arabisch : Magrib-el-Aksa) het
Marlborough, (John Churchill, later graaf N.W.'lijkste sultanaat van N.-Afrika, omslo-
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ten door de Midd. Zee, Atlantischen Oceaan,
Sahara en Algerie, 439,240 K.M. 2 , ongev. 8
mill. inw., meest Mohammedanen. Het land
is bergachtig, met ten deele warm, ten deele
gematigd en gezond klimaat. Hoofdprod. : Z.vruchten, huiden, vogels, eieren, gummi, vee,
mais, olijfolie, zijde, struisvogelveeren, was,
tapijten, wol, enz. Het is een despotisch rijk,
onder toezicht van Frankr. en Spanje. Hoofdsteden zijn : Marokko, ongev. 40.000 a 50.000
inw. ; Fez, 140.000 a 150.000 inw. ; Miknasa ;
Tanger ; Magador, ongev. 20.000 inw. M. werd
na de Rom. heerschappij, ongev. 5e eeuw, onafhankelijk en kwam ongev. 8e eeuw onder de
Arabische heerschappij. Onder de Almoraviden werd het land weer onafhankelijk. De
tegenwoordige dynastie veroverde ongev. 17e

haar in de gevangenis werpen, waar zij spoedig stierf.
Marpirrgen, een dorp in Pruisisch regeeringsdistr. Trier, 1720 inw. Hier hadden in
1875, volgens de kerk, allerlei wonderen
plaats, de verschijning van de Moedermaagd
Maria, later God zelf en ook engelen werden
er gezien. Dit gaf zoo'n stroom bedevaartgangers, waaronder hoogadellijke personen,
dat de regeering met geweld moest optreden.
Intusschen verkocht men daar voor zeer hoogen prij s het water uit een bron, dat geneeskrachtig zou zijn. Dit alles gaf een zeer lang
proces, waarbij ten slotte alles als bedriegerij
werd ontmaskerd.
Marryat, (Frederik) bekend Eng. zeeromanschrijver onder den naam van „Kapitein M.",
1792/1848 ; bracht het bericht van den dood
van Napoleon over.
Mars, de god der Rom. en oud It. God van
de Lente, zonnegod, oorlogsgod ; de maand
Maart is aan hem gewijd. Zie ook Ares.
(2) naam van de 4e planeet van ons zonnestelsel ; heeft een hoog gele kleur. 6752 K.M.
middellijn, 54-96 mill. K.M. afstand van.
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eeuw den troon. 1844 bracht Abd-el-Kader
zware verliezen aan de Europeesche mogendheden toe en was daarna voortdurend in conflict. 1859 oorlog met Spanje, waarbij verlies
van grondgebied en betaling van oorlogskosten. 1893 overvalling door opstandelingen van
een Sp. fort, waarna het 20.000.000 piasters
schadevergoeding moest betalen met verlies
van grondgebied. 1900 conflict met Frankr.
1902 opstand van een kroonpretendent, 1906
onder toezicht van Fr. en Sp. Het land had
reeds lang zijn onafhankelijkheid verloren,
zoo niet de verschillende mogendheden elkander het land betwistten. 1909 conflict tusschen Fr. en Duitschl. in M., daarna oorlog
met Sp. en Marokkaansche stammen.
Maros, linker-zijrivier van de Theisz, 845
K.M. lang, 400 K.M. bevaarbaar, in Zevenburgen ; daarnaar genoemd, komitaat M.Torda, 4324 K.M. 2 , 178,096 inw. Hoofdst. M.Vasarhely, 19,091 inw.
Marozia, een beruchte vrouw uit de middeleeuwsche It. geschiedenis. Zij was gehuwd
met Aberich van Toscane, daarna, sedert 922,
met haar stiefzoon Guido en na, 932 met
koning Hugo van. It. Zij was de minnares van
pans Sergius III en werd moeder en grootmoeder van drie pausen, Johannes XI en XII
en Leo VII. Hierdoor kon zij over den geheelen kerkelijken staat en over It. heerschen.
Zij liet Johannes X, 928, worgen. Haar zoon
Albrecht, uit het eerste huwelijk, wist een
opstand tegen haar to verwekken en liet

MARS.

de aarde ; 226k mill. K.M. afstand van de
zon gemiddeld. Wentelt in 24 uur, 37 min.
en 23 sec. om zijn as en in bijna 687 dagen
om de zon ; heeft 2 manen. Toont ongev. 170
zoogenaamde kanalen, die zich soms verdubbelen ; dit is nog niet verklaard.
(3) het bovenste tuigage, met staanplaats,
aan de mast van een oorlogsschip.
Marsala, havenstad, W.-kust van Sicilie,
prov. Trapani, 57,834 inw.
Marschner, (Heinrich) Duitsch componist,
1795/1861.
Marsdiep, het verbinding,swater tusschen
N.-zee en Z'erzee, tusschen N.-Holl. en
Texel.
Marseillaise, het Fr. volkslied uit den tijd
der omwenteling, gedicht en gecomponeerd
door Claude Joseph Rouget de l'Isle ; het
werd door de Marseillaansche vrijwilligers
to Parijs gezongen, waardoor het dien naam
kreeg. Het heette eerst „Oorlogslied van
het Rijnleger".
Marseille, hoofdst., Fr. dep. Bouches-da
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RhOne, eerste zeehaven en handelsplaats van
Fr., 491,161 inw., aan de Golf de Lion. Ook
badplaats. Werd 600 v. Chr. gesticht, was
lang een aristocratische vrijhaven, kwam
1482 aan Fr. Sedert kort vele stakingen van
scheepsvolk.
Marsen, oude Sabellische volksstam in
Midd.-It., screed tegen Rome. (2) Een oudGermaansche volksstam in Westfalen, 16 na
Chr. door Germanicus yernietigd.
Marsepijn, een gebak van amandelen en
suiker.
eilanden-groep in den
Marshall-archipel,
Stillen Oceaan, van de groep van Mikronesie, to zamen 415 K.M 2 ., 16,000 inw. ; sedert
1886 onder Duitsche bescherming.
Marsveld, een veld bij het oude Rome,
waar allerlei spelen worden gehouden ; ook
thans nog in Parijs (zie Champ de Mars).
Marter, (Mustela) een geslacht van nachtroofdieren ; listig, bloeddorstig. Door het verdelgen van muizen en ratten zijn zij nuttig ;

Mas
Marum,

gem., Gron., bij Zuidhorn, 4979

inw.
Marx, (Karl) de voornaamste eerste theoreticus van het socialisme (Sociaal-Democratie) ; geb. 5/5 1818 in Trier, was '42 red. van
de „Rheinische Zeitung", werd 45 uitgewezen en stichtte '49 te Londen de Internationale ; gest. aldaar 14/3 1883. Stelde met
Engels het „Communistisch Manifest" op.
Zijn hoofdwerk is „Das Kapital".
Marx-Koning, zie Metz-K.
Mary, (Eng.) Marie.
Maryland, staat in. N.-O.-lijk deel der Ver.
Staten van N.-Am., aan den Atlantischen
Oceaan, 31,620 K.M 2 ., 1,190,050 inw. ; zeer
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MARTER.

leveren een goed pelswerk, worden tot 60
cM. lang, zijn zeer slank. Tot hen behooren
de hermelijn, het sabeldier, de otter, de
bunzing en de wezel.
Martina Franca, stad, It. prov. Lecce,
25,287 inw.
Martinique, Fr. West-Indisch-eiland, bergachtig en vulkanisch (Mont Pelee 1350 M.
hoog) 988 K.M2 ., 287,000 inw. ; suiker,
cacao. Hoofdst. Fort de France ; 8/5 1902
verschrikkelijke vulkanische uitbarsting. Zie
Saint-Pierre.
Martinus, naam van 5 pausen : I, de heilige, 649/53 ; werd verbannen, gest. 655. M.
II, 882/84 (Marinus I). M. III, 942/46 (Marinus II) worden beiden in de rij der pausen
niet meegeteld. M. IV (II) 1281/85. M. V,
(III) 1417/31 ; versterkte de pauselijke macht,
sloot verdragen met Fr., Duitschl. en Eng.
Na den dood van zijn tegen paus, Benedictus XIII, werd Clemens XIV gekozen, deze
vergenoegde zich met het bisdom Majorca.
(2) M. of St. Maarten, zoon van heidensche ouders, ging tot het Christendom over
en moist ook zijn moed.er daartoe te bewegen,
306/400 ; hij bouwde op een rots een klooster.
Te zijner eere den feestdag St. Maarten
11111. Hij is de beschermheilige van Fr.

vruchtbaar, gematigd klimaat, rijk aan.
mineralen. Hoofdst. Annapolis. Werd 1776
als staat georganiseerd, constitutie van
1851. Grootste stad Baltimore.
Maryport,
haven stad, Eng. graafschap
Cumberland, 11,896 inw. ; badplaats.
Masaya,
stad, staat Nicaragua, 22,000
inw.

P. MASCAGNI.

Mascagni,
(Pietro) It. componist, geb.
1863 ; componeerde o. a. „Cavalleria Rusticana".
Mascara, stad in Algerie, prov. Oran,
20,917 inw.
eilandengroep in den IndiMascarenen,
schen Oceaan, ten 0. van Madagascar, o. a.
Mauritius, Rodriguez, Eng. ; Reunion, Fr.
Masculinum, (Lat.) manlijk.
prov. van Perzie, aan de
Masenderan,
Kaspische zee, 27,090 K.M 2 ., 300,000 inw.
Hoofdst. Sari.
Maskerade, feest of optocht van gemaskerden.
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Massa, titel aan een heer door een negerslaaf gegeven.
(2) Hoofdst., It. prov. Massa-en-Carrara,
46,413 inw. ; marmer-industrie.
Massa-en-Carrara, It. prov., 1678 K.M2 .,
195,636 inw. ; prod. : mariner, wijn, vruchten.
Hoofdst. Massa.
Massachusetts, staat, N.-O.-deel der Ver.
Staten van N.-Am., aan den Atlantischen
Oceaan, 21,540 K.M 2 ., 2,805,346 inw. ; slechts
in de dalen vruchtbaar. Verder handel,
scheepvaart, visscherij en industrie. Hoofdst.
Boston. 1602 door de Eng. bezet, 1692 nieuwEng. prov. 1788 als staat georganiseerd.
Massage, een geneeswijze door de verschillende zieke deelen te wrijven, strijken,
kneden en kloppen.
Massenet, (Jules Emile Frederic) Fr. cornponist, geb. 1842 ; prof. te Parijs.
Massief, dicht, vol, niet hol, geheel.
Master, (EAg.) meester, mijnheer.
Mastgat, water tusschen de eilanden Duivenland en Tholen in Zeel.
Mastodon, een uitgestorven geslacht van
dikhuiden, fam. der Olifanten. Had zeer

MASTODON.

groote gebogen stoottanden ; overblijfselen in
de eerste tertiaire formation.
Masturbatie, zelfbevlekking, onanie.
Masulipatam,
stad, Eng.-Indisch presidentschap Madras, aan de Golf van Bengalen, 38,809 inw.
(Matabilen) district in
Matabelenland,
Eng.-Sambesia ; bewoners, Matabelen, ongev.
200,000 zielen, 1888 en 1893 door de Eng.
onderworpen.
Matador, (Sp.) doodslager ; stierendooder,
stierenvechter ; man van invloed, eerste
baas.
Matamoros,
stad, staat Puebla, Mexico,
13,408 inw.
(2) havenstad, staat Tamaulipas, Mexico,
13,000 inw. ; bij de monding der Rio-Grande.
Matan, staat op de W-.kust van Borneo.
Matanzas, havenstad op Cuba, 45,282 inw.
(Kaap) Z' lijkste kaap van
Matapan,
Europa, op 't Gri. schiereiland Maina.
(Morea).
Mataro, havenstad, Sp. prov. Barcelona,
19,918 inw.
Match, (Eng.) wedstrijd, wedkamp.

Mat

Mater, (Lat.) moeder ; M. dolorosa, moeder
der smarte (Maria).
Materlaal, stof, grondstof, middelen.
Materiallsme, (Lat.) naam van twee phil.
stelsels. le de natuurkundige of wetenschappelijke, het stelsel waarin alles als stof wordt
aangenomen en geest als niet bestaand, dat
er geen krachten buiten de stof zijn, dus ook
geen god of ziel. 2e het practisch, een levensaanschouwing, het niet aannemen of veer
geveinsd verklaren van goed en kwaad, liefde
en haat, leed en verdriet. Het ongevoelig
zijn voor alle hoogere gevoelens of gedachten en het doen en laten van alles waartoe
men lust heeft. Het aannemen, dat het leven
geen ander doel heeft dan de voldoening van
eigen hartstochten.
Materialist, een aanhanger van het materialisme.
(2) Een koud en ongevoelig mensch, die
alles voor zichzelf goed acht.
Materie, (Lat.) stof, grondstof.
Materieel, stoffelijk, lichamelijk.
Materniteit, (Lat.) moederschap.
Mathematiek of Mathematica, (Gri.) wiskunde.
Mathematicus, (Lat.) wiskundige.
Mathematisch, wiskunstig, beredeneerd.
Mathesis, Mathematiek.
Mathilde, de heilige, geb. 890, huwde 909
met Hendrik I van Duitschl. Gest. 968 ; gedenkdag 14/3. (2) gemalin van keizer Hendrik V, 1102/67 ;- huwde later met Gottfried
Plantagnet van Anjou, werd daardoor stammoeder van het Eng. huis Plantagnet. (3)
Markgravin van Toscana, 1046/1115 ; paus
Gregorius, vertoefde op haar burcht, toen
Hendrik IV, 1077, zijn bekende boetedoening
deed. Zij vermaakte al haar bezittingen aan
de kerk, waardoor een lange strijd ontstond.
(Lodewijk) Vlaamsch schrijver,
Mathot,
1830/95 ; schreef onder pseud. L. van Ruchelingen.
Matinee, (Fr.) uitvoering des middags.
Matrijs, moer, stempel ; metalen vorm.
Matrone, dame ; bedaagde, gehuwde dame ;
bij de Rom. iedere eerbare gehuwde vrouw.
Matroos, een bevaren, uitgeleerde zeeman.
stad op 't Jap. eiland Jezzo,
Matsmai,
50,000 inw.
Matsoe, stad, Jap. prov. Strimane, 35,000
inwoners.
Matsoejama, hoofdst., Jap. eiland Sikok,
36,545 inw.
Matsoejee, hoofdst., Jap. eiland Sinanee,
36,700 inw.
Matsoekata,
(graaf Ma sayoshi) , Jap.
staatsman en financier, geb. 1835 ; was van
of 1880 verschillende malen minister.
Matsoemoto,
stad, Jap. eiland Jezzo,
31,400 inw.
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Matterhorn, (Mont Garvin) hoogste berg
der Pennische Alpen, 4482 M. hoog ; daarbij
Matterjoch, 3322 M. hoog.
Matthes, (Jan Carel) Ned. aerator, geb.
1835 ; prof. in de Hebr. taal en letteren te
Amsterdam.
Mattheus, een der twaalf apostelen van
Jezus. Was een tollenaar en werd door Jezus
tot zich geroepen. Volgens eenige geleerden
is hij dezelfde als Levi, dit is echter lang
niet zeker. Omtrent zijn lotgevallen is weinig
bekend, hij schijnt den marteldood gestorven
te zijn. De R.-Kath. kerk viert zijn dag op
21/9, de Gri. kerk op 16/11. Zijn werk vormt
een goed geheel, doch is in vele gevallen
tegenstrijdig. Eenige godgeleerden beweren
dat het een uitbreiding van het werk van
Marcus is.
Matthias, een der Apostelen van Jezus,
werd door het lot tot opvolger van Judas
aangewezen. Van hem is ook weinig bekend.
Eenige kerken beweren reliquien van hem te
bezitten. De kerk beweert dat hij to Jeruzalem den marteldood stierf, doch eenige
schrijvers uit dien tijd melden, dat hij daar
stierf en begraven werd. R.-Kath. gedenkdag, 24/2. Gri. kerk, 9/8.
(2) I, Duitsch keizer, 1612/19, geb. 1557 ;
werd 1578 stadhouder der Ned. Begin van
den 30-jarigen oorlog.
(3) M. I, Corvinus, koning van Hong.,
1458/90, geb. 1443 ; streed gelukkig tegen
Turk. en O.-rijk. Vergrootte het land.
(matzo) het ongezuurde brood
Matze,
(paaschbrood) der Joden.
Maubeuge, stad, Fr. dep. Nord, 20,826 inw.
Mauerzee, meer in 0.-Pruisen, 105 K.M 2 .
Maule, prow. in Chili, 7591 K.M 2 ., 137,592
inw. ; aldaar een kustrivier, 84 K.M. lang.
Mauma Kea, uitgedoofde vulkaan op
Hawai, 4253 M. hoog.
Mauma Loa, vulkaan op Hawai, 4170 M.
hoog.
Maupassant, (Henry Guy de) Fr. naturalistische romanschrijver, 1850/93.
Maurik, gem., Geld., bij Tiel, 4217 inw.

Max

Mauritius, (voorheen Fr. : Ile de France),
Eng.-Afrikaansch eiland van de Mascarenengroep, 1914 K.M 2 ., 370,407 inw.; handel.
Hoofdstad Port-Louis. Was eerst Port.,
daarna Holl., 1715/1810 Fr., daarna Eng.
Maurits, prins van Oranje, graaf van
Nassau, zoon. van Willem I, 1567/1626 ; werd
1584 stadhouder, kapitein-generaal en admiraal van Holl. en Zeel. Begon een reeks
gelukkige ondernemingen met de verrassing
van Breda en daarna overwinning bij Turnhout, 1597, Nieuwpoort (1600). Hij geraakte
met Oldenbarneveld op gespannen voet, deels
door het 12-jarig bestand, deels door godsdienstige woelingen. Oldenbarneveld werd
onthoofd. Na het bestand was het met het
geluk gedaan, daar de vijand zich zeer versterkt had. M. was niet gehuwd, doch had
een aantal onwettige kinderen bij de jonkvrouw van Mechelen ; de beide oudste : Willem en Lodewijk. Hij wordt voor den grootsten veldheer van zijn tijd gehouden.
M aurokordatos,
(Alexander, vorst van)
Gri. generaal en staatsman, 1791/1865 ; aanvoerder van het Gri. leger tegen de Turken,
president van de eerste Gri. nationale-vergadering onder koning Otto. Herhaalde
malen minister en minister-president.
Mauser,
(Wilhelm) Duitsch wapenfabrikant, 1834/82 ; construeerde het naar hem
genoemde geweer voor de Duitsche infanterie. Fit Spanje kwam een verbeterd systeem.
Mausoleum, praalgraf, eeretombe in 't
bijzonder naam voor het praalgraf van koning
'
Mausolus van Carie (377/53 v. Chr.) te Halicarnassus.
Mauve, (Anton) verdienstelijk Ned. schilder, 1838/88.

-

A. MAUVE.

Maxim, (Heram) Amerik. ingenieur, geb.
1840 ; vondt een naar hem genoemd snelvuurkanon uit en een zelfwerkende mitrailleuse.
Maximaal, het grootste, zoo groot mogelijk.
Maximiliaan, I, Roomsch-Duitsch keizer,
.T. VAN MAUR1K.
1493/1519, geb. 1459 ; verwierf door huwelijk
(2) (Justus van) Ned. schrijver, 1846/1904 ; Bourgondie. Kondigde 1495 den eeuwigen
schreef humoresken, karikaturische werken landsvrede af, moest Milaan aan Fr. en
Verona aan Venetie afstaan. (2) II, Roomschen tooneelstukken.
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Maz

Duitsch keizer, 1564/76, geb. 1527 ; was 1548/
(2) stad, Fr. dep. M., 10,125 inw.
51 regent van Spanje. Koning van Hong. ;
Mayer, (Christiaan) verdienstelijk Duitsch
neigde tot het Protestantisme over. Gaf sterrenkundige, 1719/83 ; prof. to Mannheim.
♦ rijheid van godsdienst. (3) I, keurvorst van
(2) (Charles) Duitsch musicus, 1799/1862.
Beieren, 1697/1751, geb. 1573 ; streed voor
(3) (Robert von) Duitsch natuurkundige,
het Kath. geloof, stichtte vele Jezuietenkloosters. Verkreeg de Boven-Pfalz. (4) II,
keurvorst van Beieren, 1679/1726, geb.
1662 ; ging voor Sp. als stadhouder naar
Ned. (5) I, keurvorst en later eerste koning
van Beieren, 1806/25, geb. 1756 ; werd 1799
keurvorst, sloot zich 1813 bij de Geallieerden
aan. Gaf 1813 een grondwet. (6) II, koning
van Beieren, 1848/64, geb. 1811 ; trachtte de
Duitsche Midd.'staten te vereenigen onder
11. VON MAYER.
aanvoering van Beieren. (7) M. Hendrik,
keurvorst van Keulen, 1650/88 ; viel met de 1814/78 ; stichter der mechanische warmteFr. in Ned. (8) M. Frans Xaverius Jozef theorie.
van O'-rijk, laatste keurvorst van Keulen,
(4) (Adolf) Duitsch landbouw-scheikun1784/1801, geb. 1756. (9) Ferdinand M. Jozef, dige geb. 1843; 1876 directeur van het
aartshertog van O'rijk en keizer van Mexico, Rijksproefstation
'
to Wageningen.
1864/67, geb. 1832 ; broeder van keizer Frans
Mayo, Iersch graafschap, prov. Connaught,
Jozef, gehuwd met prinses Charlotte van 5506 K.M2 ., 202,627 inw. Hoofdst. Castlebar.
Belgie. Streed vergeefs tegen de republikeinMayonnaise, koud vleesch of visch met een
ache partij ; viel door verraad in de handen soort sans.
der vijanden en werd doodgeschoten.
Mayor, in Eng. titel voor den burgeMaximiliaansorde,

Beiersche orde voor meester.

Mayotte, Fr.-Afrikaansch eiland in de
Straat van Mozambique, een der Komoren,
366 K.M2 ., 11,640 inw.
Mayr, (Simon) Duitsch componist, 1763/
1845 ; schreef o. a. 70 opera's.
Mazarin, (Jules) Fr. kardinaal en staatsman, 1602/61 ; opvolger van Richelieu.

MAXIMILIAANSEORDE.

kunst en wetenschap, 1853 door Maximiliaan
II gesticht.
Maximilianus, (Aurelius Valerius M. Herculius) Rom. keizer, 250/310.
Maximimus,
(Gajus Julius Verus) Rom.
keizer, 235 door zijn soldaten uitgeroepen, 238
door deze vermoord.
(2) (Gajus Galerius Valerius) Rom. keizer,
307 Augustus ; nam Byzantium in, werd door
zijn medekeizer Licinius verslagen ; benam
zichzelf het leven.
Maximkanon, snelvuurkanon, uitgevonden
door Maxim. (Zie aid.)
Maximum, (Lat.) het grootste, hoogste.
Mayaguez, havenstad op 't eiland Portorico, 15,187 inw.
Mayen,
stad, Pruisisch regeeriiigsdistr.
Coblenz, 11,961 inw.
Mayennq,
rivier in N.-W.-Frankr., 215
K.M. lang, 135 K.M. bevaarbaar ; stroomt
door het Fr. dep. M., 5171 K.M 2 ., 305,457
inw. Hoofdst. Laval.

.T. MAZAMN.

Mazarron, stad, Sp. prov. Murcia, 17,047
inw.
Mazelen, (Morbilli) een veel bij kinderen
optredende infectie-ziekte, is dikwijls epidemisch. De huid krijgt roode vlekken, verder
ontstaat er koorts, katarrh der luchtwegen ;
later schilfert de huid af. Voor de M. zelf
behoeft men _?;een geneesmiddelen toe te
passen, sterke kinderen doorstaan deze ziekte
spoedig. Men zorge slechts voor frissche
lucht en niet al te warme behandeling, daar
de lijders na de ziekte een tijdlang vatbaar
zijn voor allerlei andere ziekten (longontsteking, tering, asthma enz.) en zoo zij dan het
bed weer verlaten en daarin een tijdlang zeer
warm gehouden zijn, dan zal eerder een naziekte optreden ,dan wanneer de lijder koude en
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frissche lucht heeft blijven verdragen. Men
zende de lijders spoedig weer naar buiten en
houde hen niet in een kamer opgesloten.
Goede kleeding en voedsel is natuurlijk noodzakelijk.
Mazeppa, (Johan) Russ. : Iwan Stephanowitsj Masepa, hetman der Kozakken, 1645/
1709. Deze stond in liefdesbetrekkingen tot
de vrouw van een Poolsch edelman en toen
hij betrapt werd, liet deze M. geheel naakt
op een paard binden en joeg het de steppen
in. Hij bracht er het leven af, werd in Rusl.
hoofdman der kozakken en bewees Peter den
Groote goede diensten. Deze maakte hem tot
vorst van Ukraine, doch spoedig verbond hij
zich met Karel XII van Zweden om zich
onafhankelijk te maken, dit mislukte en hij
vergiftigde zichzelf.
Mazurka, Poolsche volksdans, 3/4 maat.
Mazzara del Vallo, stad op Sicilie, It.
prov. Trapani, 20,130 inw.
Mazzarino, stad op Sicilie, It. prov. Caltanisetta, 16,483 inw. ; haven.
Meath, Iersch graafschap, prov. Leinster,
2347 K.M2 ., 67,463 inw. Hoofdst. Trim.
Meaux,
stad, Fr. dep. Seine-et-Marne,
13,375 inw.
Mechanica, (Gri.) werktuigkunde.
Mechanicus, (Gri.) werktuigkundige.
Mechaniek, zie Mechanisme.
werktuigkunstig, op een
Mechanisch,
samenstelling berustend ; (ook) zonder nadenken (lets doen).
Mechanisme, een samenstelling, de inwendige inrichting van een werktuig of machine ;
de inrichting, die de zichtbare werking doet
of veroorzaakt. Alle deelen te zamen, die een
kracht voortbrengen of toepassen.
(Malines) stad, Belg. prov.
Mechelen,
Antwerpen, aan de Dyle, 55,705 inw. ; voorheen een der voornaamste lakenindustriesteden.
Mecklenburg, een landstreek in de N.lijke
laagvlakten aan de 0.-Zee. Hoofdrivieren :
Elbe, Elde, Havel en Warnow. Is verdeeld
in twee Duitsche bondsstaten. (1) M.-Schwe-
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rin, groothertogdom, 13,127 K.M 2 ., (1905)
625,045 inw., meest Lutherschen ; ligt aan de
Elbe en de Oostzee. Heeft vele meren, is
zeer vruchtbaar. Veel landbouw en veeteelt,
ook handel ; weinig industrie. 2/5 der grond
is hertogelijk domein, het overige is in hanEncyclopaedic 33
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den van groot-grondbezitters, klein-grondbezit is daar bijna onbekend. Hoof dstad
Schwerin.
(2) M.-Strelitz, 2930 KM 2, (1905) 103,451
inw. Ook hier is een groot deel hertogelijk
domein, verder groot-grondbezit ; ook hier
akkerbouw, veeteelt en handel ; weinig industrie. Hoofdst. Neustrelitz. Beide landen
hebben feodaal-middeleeuwsche staatsinrichting. Er is geen civiele-lijst, de hofhouding
moet bestreden worden van de opbrengst der
domeinen. De vertegenwoordiging bestaat
uit adel, grootgrondbezitters en de magistratuur van 42 steden, boeren worden niet vertegenwoordigd. De geschiedenis van beide
landen is gelijk. Het was lang de woonplaats
-van verschillende Duitsche stammen, die
elkander verdreven of zich in elkander oplosten. De Obotrieten, een Slavische yolksstam, verjoegen de inwoners, doch werden
1160 door Hendrik den Leeuw overwonnen
en tot het Christendom gedwongen. Vorst
Pribislaw, de stamvader der nu nog regeerende dynastie, werd tot Duitsch vorst verheven. Herhaalde malen werd het land verdeeld en weder vereenigd. De tegenwoordige
deeling is van 1701 ; 1815 verkregen beide
deelen den hertogelijken titel. Eerst 1820
werd de lijfeigenschap opgeheven. 1855 tegenwoordige grondwet. '66 aan de zijde van
Pruisen. Veel beweging voor verandering
der grondwet, doch tot nog toe zonder gevolg.
Medaille,
(Fr.)
gedenkpenning, eereteeken.
Medallion,
(Fr.) een groote gedenkpenning ; een ring of zeer klein doosje (meest
van goud) om er een portretje, naam, haarvlechtje enz. in te bewaren.
Medan, hoofdpl. van Deli, 0.-kust van
Sumatra, 11,238 inw.
Meddah, (Arab.), in de Mohammedaansche
steden een verhalen-verteller op markt of
straat.
MeddahstijI, de eigenaardige verhaaltrant
der Meddah's.
Medea, stad in Algerie, bij Algiers, 15,154
inwoners.
(2) volgens de Gri. mythologie een koningsdochter, hielp Jason aan het Guldenvlies, vluchtte en huwde met hem. Toen hij
haar wilde verlaten vergiftigde zij hem en
haar kinderen. Zij wordt ook genoemd als
gemalin van Achilles.
Medillin, stad, staat Columbia, hoofdst.
van Antioquia, Centr.-Amerika, 37,237 inw.
Medemblik, gem., N.-Holl., aan de Zuiderzee, 3017 inw. ; haven, kaasuitvoer.
Medford, stad, staat Massachusetts, N.Am., 18,244 inw.
Medicament, geneesmiddel, artsenij.
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Medici, een veel genoemd geslacht nit Florence : (Salvetro de) trad 1378 aan 't hoofd
der volkspartij. (2) (Cosimo de) 1389/1464;
stond van af 1434 aan 't hoofd der Florentijnsche republiek, liet prachtige bouwwerken uitvoeren. (3) (Lorenzo de) prachtlie-

steen. Perseus sloeg Naar den kop af, hetwelk hij op 't schild van Athene hechtte.
Medusen, schijf- of schermkwallen, een
groep van vrijlevende neteldieren in de
meeste zeeen, zijn week en glasachtig, hebben den vorm van een paddestoel. Heeten
meest zeekwallen en worden dikwijls op
strand gespoeld.
Medway, bevaarbare rechter-zijrivier van
den Theems, 74 KM. lang.
Meeden, gem., Gron., bij Zuidbroek, 1737
inwoners.
Meekrap, (Rubia tinctorum) een plant,
heeft langen, kruipenden bloedrooden wortel-

L. DE MEDICI.

vend, schrijver, 1448/92 ; stond van af 1469
aan 't hoofd der republiek. (4) (Giovanni de)
pans Leo X. (5) (Alessandro de) paus Clemens VII. (6) (Piero de) 1471/1503 ; werd
verjaagd en verdronk. (7) (Cosimo I de) de
groote, 1519/74 ; groothertog van Toscane,
breidde den handel uit. (8) (Giovanni Caston
de M.) laatste spruit uit de regeerende f amilie M., 1721/37 ; groothertog van Toscana.
Medicos, (Lat.) geneesheer, arts, dokter,
Medid, Dude naam voor het bergachtige
N.-W.-deel van Iran, was 606/549 voor Chr.
een zelfstandig en machtig rijk, behoort
thans tot het rijk der Parthen.
Medina, naam voor verschillende Spaansche steden.
(2) (Medinet en Nebi) stad in AziatischTurkije, in het W.-lijk deel van Arabie,
16,000 inw. Hierheen vluchtte Mohammed,
nit Mekka verdreven. Graf van dezen, bederaartsoord.
Medinaworm, een in de Tropen bij den
mensch roorkomende draadworm ; kan 1 M.
lang worden.
Medi°, (Lat.) in het midden, half.
Medisohe wetenschappen, alle wetenschappen, (in vele afdeelingen gesplitst) die noodig zijn tot het kunnen constateeren en herkennel' van ziekten, het verloop en de genezing.
Meditatie, (Lat.) overpeinzing.
Medium, (Lat.) middel, hulpmiddel, tusschenpersoon ; meest een vrouw, die beweert
of waarvan beweerd wordt, dat zij in een
ma,gnetischen of hypnotischen slaap als tusschenpersoon kan optreden tusschen haar
medemenschen en de geesten der afgestorvenen en daardoor
. verborgenheden kan
openbaren. Zie Hypnotisme, Magnetisme en
Spiritisme.
Medoc, een Avijnrijke streek in Fr. dep.
Gironde.
Medusa, voigens de Gri. inythologie, een
der Gorgonen, met een afzichtelijken hop,
ieder die ha ar a a nzag werd dadelijk van

MEEKRAP.

stok, welke fijngernalen eon roode- en na
eenige behandeling oranje en gele verfstof
levert ; werd voorheen reel op Zeeland verbouwd.
Meeidauw, een schimmeiplant op bladen
van granen, peulvruchten en rozen en ook
wel on andere gewassen. Is schadelijk, de

yEJGENBLADEN Doon ME•LDAUW AA.NOETAT.

planten zien er nit als met meel bestoven.
Mee!draden, (Stamina) zijn de manlijke organen der bloemen. Zij beratten het berruchtende stuifmeel, dat door de bijen,
vlinders of andere insectei of door den wind
op de vrouwelijke hloemdeeleii (de stampers)
wordt overgebraclit.
Meelmijt, een mijt, die heft in vochtig
meel.
Meeiworm,
(Tenebrio molitor) ook wel
meeltor, een gitzwarte, weinig glanzende for
of kever, slank, soms wel e.M. lang. De
larve is de eigenlijke meelworm en iederen
meelhandelaar of bakker bekend. Soms
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c.M. lang, iichtbruin van kleur met harden
Meervallen, (Siluroidei) fam. van weekvinkop. Leeft in 't meel en brood en knaagt nige visschen, hebben breeden platten kop
door de hardste korst. Werpt een zwarte met baarddraden ; leven meest in de warme
zelfstandigheid uit en maakt een spinsel landen en in zoetwater. In Europa slechts een
soort. Worden soms 3 M. lang ; kwamen voor-

MEELD,R.

MEELWORM.

waarin zij zich verpopt. Het is een goliefd
voedsel voor insecten-etende vogels en wordt
daarom wel kunstmatig gekweekt.
Meenen, gem., Belg. prow. West-Viaanderen, 19,300 inw.
Meent, zie mark.
Meer, naam voor een grout, binnenvater.
Meerane, stad
Saksen, 23,851 inw. ; industrie.
Meerderjarigheid, de leeftijd, dien iemand
bereiken moet om zelfstandig op ire treden.
Meerenberg, grootste en eerste 1 , rankzinnigen-gesticht in Ned., gem. Bloemendaal,
Meerkat, een apensoort.
Meerkerk, g m. Z.-Holl., bij Gorinchem,
1536 inwoners.
Meerkoet, (Fulica atra), een bij on.s veel
voorkomende watervogel, fain. der waterhoenders.
Meerkol, andere naam voor meerkoet.
Meer!, (Merel) (Merula) geslacht der lijster-vogels ; in ons land een zomervogel.

MEERVAL.

heen in de Haarlemmermeer voor.
Mees, (P. R.) lid van de Tweede Kamer,
geb. 1849.
(2) Geslacht van fraaie, nuttige insectenetende zangvogels, bouwen een kunstig nest.
In ons land komen voor : de koolmees, pimpel-

,

MEERL.

Meer lo, gem., Limb., bij Horst, 1682 inw.
een denkbeeldig wezen, half
Meermin,
vrouw, half-visch.
Meerschuim, een lichte, aardachtige delfstof, gevonden in de Krim, Moravie, Spanje,
Gri. en Azie. Gelijkt veel op speksteen, is
een sarnenstelling van kiezelzuur, magnesium, oxyde, water en aluinaarde ; bij het
uitgraven is het zoo week, dat men het met
messen kan uitsnijden. Men gebruikt het
meest voor pijpen-koppen ; het wordt daartoe in olie of vet gekookt waardoor het zoogenaamd doorrookt.
Meerssen, gem., Limb., aan de Geul, 6084
inwoners.
Meeroet, stad, Eng.-Indische N.-W. pro -v.,
118,642 inw.

MEES.

mees, zwarte mees, zwartkopmees, kuifmees,
staartmees en het baardmannetje. Zij zijn
strijdlustig en durven wel grootere vogels
aanvallen. Broeden tweemaal per jaar 12 a 20
eieren.
Meester, (Eliza Johannes de) Ned. schrijver, geb. 1860 ; red. van de „Nieuwe Rotterd.
Courant".
(2) (Theodoor Herman de) Ned. financier,
geb. 1851 ; 190:5/8 minister-president en minister van financien. Lid van de Tweede Kamer.
Meeteren, dorp, gem. Geldermalsen, Geld.
Meeting, (Eng.) samenkomst, ontmoeting,
vergadering.
Meetkunde, (Geometrie) een deel der wiskunde, de wetenschap of de leer der uitgebreidheid. Men onderscheidt nog planimetrie,
het meten van figuren in een ruimte of vlak
en stereometrie, het meten in een onbepaalde
ruimte.
gem., N.-Brab., bij Heusden,
Meeuwen,
837 inw.

MEEUW.

(2) (Laridae) een geslacht van zwemvogels,
ongev. 12 geslachten, met 140 soorten, zijn

Mee

516

meest algem. bekend. In Ned. broeden de
mantel- of lachmeeuw, de zilvermeeuw, de
kleine-zeemeeuw en de kokmeeuw, welke in
't riet of in de duinen veel voorkomen. Zij
voeden zich met visch, schelpdieren, doch ook
met aas en brood ; vleesch niet eetbaar, eieren
goedsmakend.
Meezen, zie Mees.
Mega
, (Gri.) groot
Megalomanie, grootheid-, hoogmoedswaanzin.
Megalopolis, stad in Z.-lijk Arcadie, 371 v.
Chr. gesticht ; had eens 60 a 70,000 inw.,
thans nog geen 1200 inw.
een reusachtige hagedisMegalosaurus,
soort der voorwereld, ongev. 17 M. lang.
Megamendoeng, meest Macmedon, een berg
op Java, 1500 M. hoog ; veel bezocht.
Megank, (E. M.) Vlaamsch letterkundige,
geb. 1837.
Megaphoon, een toestel, door Edison uitgevonden, om telephonische geluiden te versterken.
Megatherium, een uitgestorven dier der
voorwereld ; 1789 werd in Buenos-Ayres een
geheel geraamte gevonden, dat zich thans
in een museum te Madrid bevindt ; heeft een

Mel

Meidoorn,
(Crataegus) ook in ons land
veel voorkomende boomsoort, draagt de
bekende heerlijk riekende roode en witte
bloempj es .

MEIDOORN.

Meiderich,
stad, Pruisisch regeeringsdistr. Dusseldorf, in het Roergebied, 38,394
inw.
Meier, in de middeleeuwen titel voor verschillende ambtenaren met eenig gezag bekleed.
Meierij, een grondgebied of streek onder
toezicht van een meier.
Meikever, (Melolonthidae) een zeer schadelijk insect, ook in ons land goed bekend,
van de orde der Schildvleugeligen en de fam.
der Bladsprietigen. De larven (engerlingen)
zijn ook zeer schadelijk en leven ongev. 3
jaar in den grond.
Meineed, he onder een eed afleggen van
verklaringen, waarvan men weet dat zij gelogen zijn.
Meinesz, (Sjoerd Anne Vening) Ned. jurist
en staatsman, 1833/1909 ; was red. van het
„Algem. Handelsblad", burgemeester van
Rotterdam en 1891/1901 van Amsterdam.
MEGATHER1UM.
Ook eenige malen lid van de Tweede Kamer.
Lid van de Eerste Kamer.
lengte van ongev. 4 M. en een hoogte van
Meiningen, hoofdstad van het hertogdom
2 M. Het wordt tot een reusachtig geslacht Saksen-Meiningen, 15,945 inw.
van Luiaards gerekend.
stad in Saksen, aan de Elbe,
Meissen,
Megen-Haren- en Macharen, gem., N.- 31,432 inw. ; industrie en zilvermijnen.
Brab., aan de Maas, 1700 inw.
Mejico, zie Mexico.
Mehallet-el-Kobra,
stad aan den Nijl,
Mekines, 3e residentie van Marokko, prov.
Beneden-Egypte, 31,000 inw.
Fez, 30,000 inw.
Mehemed-Ali,
onderkoning van Egypte,
Mekka,
Turksche stad, Arabisch prov.
1769/1849 ; liet de Mamelukken neerschieten, Hedjaz, 45,000 inw. her werd Mohammed
gaf het land een geregelde regeering en geboren. Hoofd-bedevaartsoord der Mohambreidde het uit. Moest echter jaarlijks een medanen.
schatting aan Turk. betalen ; deed 1843 alMelaatschheid, (Lepra) een besmettelijke
stand, was 1841 in het erfelijk bezit be- huidziekte, die meest wordt onder de armste
vestigd.
bevolking van de Oostersche kustlanden,
Mehemed-Ali-Pacha, (eigenl. Karl Detroit) begint met vlekken op de huid, die later
geboren in Maagdenburg, 1827/78 ; was gaan zweren, knobbels vormen, terwijl het
scheepsjongen en ontvluchtte aan den Bos- weefsel langzaam wordt verwoest. Als de
porus. Ging 1853 in Turkschen dienst. Kreeg beenderen worden aangedaan volgt verlamin den Russ.-Turk.-o-rlog, 1877, het opper- ming en langzaam de dood.
bevel over het Donnt- leger, '78 gevolmachMelagra, pijn in de ledematen.
tigde in Berlijn ; werd vermoord.
Melaleuca, een boomengeslacht in Austra-
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lie en Indio, hebben welriekende bladen en
Melkweger, areometer voor melkonderzoek.
bloemen en leveren de cajapoetolie.
Melkzuur, een organisch zuur in zure
Melancholia,
(Gri.)
zwaarmoedigheid, melk en ook in het maagsap ; ontstaat doordroefgeestigheid (dikwijls ziekelijk en gevolg dat de lactaten (melkzouten) kristalliseeren.
van teleurstellingen) ; vorm van krankzin- Is b.v. in zuurkool rijkelijk aanwezig.
nigheid.
Melle, dorp, Belg. proV. O.-Vlaanderen,
Melancholicus, (Gri.) lijder aan zwaar- 5050 inw.
moedigheid ; zwartgallig mensch.
Melocactus of Meloencactus, een in de zanMelancholiek, zwaarmoedig, zwartgallig.
dige streken van Z.-Am. voorkomende kogelMelanchthon, (Philippus) eigenl. Schwart- ronde, regelmatig met stekels bezette cactus.
serd, een der bekendste medewerkers van Bevat dikwijls na langdurige droogte nog
Luther, 1497/1560 ; word de beroemdste man drinkbaar water.
Melodie, zangwijze, toongang ; de chtervan zijn tijd genoemd.
Melandryum, koekoeksbloem, heeft witte eenvolgende toonschikking van een
Melodrama, drama, tooneelspel met liegeen purperroode bloemen.
Melanesie, de gezamenlijke Australische leiding van muziek.
eilanden, die ten N. van Nieuw-Guinea ligMelodieus of Melodisch, welluidend,
gen, 145,592 K.M 2 ., 642,300 inw. ; Melane- klinkend, zangerig, liefelijk.
Meloen, (Cucumig Melo) nit Indio afkomsiers, zijn donkerkleurig.
Mélange, mengsel, mengelwerk.
Melaniet, zwartgranaat, ijzergranaat.
Melati van Java, spend. van Maria van
Sloot.
Melbourne, hoofdst. van den Aus. staat
Victoria, 493,956 inw. handel, uitvoer van
goud. Zeehaven Williamstown.
M ELOEN.
Melfi, stad, It. prov. Potenza, 14,649 inw.
Melik, (Arab.) Malik, Melech = koning.
k
stige
vrucht,
fam.
der komkominers
ea
Meliniet, een Fransche springstof, vooraugurken.
picrinezuur.
namelijk bestaand
Melomanie, een hartstochtelijke neiging
Melia, (Huibrecht) Vlaamsch dichter, geb. voor
muziek.
1872.
Melotypie, notendruk, de druk van notEN
Melis-en-Mariekerke, gem., Zeel., op het zooals
die van letters, in tegenstelling met
eiland Walcheren, 650 inw.
plaatdruk.
Melissant, gem., Z.-Holl., op het eiland
Melun, hoofdpl., Fr. dep. Seine-et-Marne,

Goeree-en-Overflakkee, 1596 inw.
13,054 inw.
Melitopol, stad, Russ.gon-v. Taurie, 15 ,120
Membrana,

(Lat.) huidvlies, vlies, vel;
handschriften op perkament.
Melk, is de stof, die afgescheiden wordt
Memel, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
door bijzondere klieren in het vrouwelijk Koningsbergen, 20,166 inw. ; industrie.
lichaam van alle zoogdieren. Dient tot eerste
Memmingen, stad in Beieren, distr. Zwavoeding der jongen en bevat al de daarcoor ben, 10,889 inw.
noodige stoffen als : water, vet, eiwitstoffen,
Memnon, volgen s de Gri. mythologi e,
suiker, zouten en een weinig gassen, als worst der Aetiopiers, de schoonste man in
koolzuur en stikstof. De melk van verschil- Troje, werd door Achilles gedood. Uit ziyn
lende zoogdieren is ook verschillend van asch vloeg een zwerm vogels op, de Memgehalte vande verschillende stoffen en kan nonen, die elk jaar op die plaats terugkeeren
niet altijd dienen voor de jongen van andere en elkander daar bestrijden.
zoogdieren. Het is buiten de voeding voor
Memorabel, (Fr.) gedenkwaardig.
de jongen, van verschillende dieren ook een
Memorandum. (Lat.) herinnering, herinbelangrijk voedsel voor het algemeen, en neringsboek ; kleine opteekening.
vooral voor de daaruit bereide prod., als
Memoria, (Lat.) geheugen.
kaas en boter.
Memoriaal, herinneringsgeschrift, gedenkMelkmeter, zie areometer.
schrift ; in de boekhouding het boek waarin
Melksuiker, lactose, een suikersoort uit de alles wordt opgeschreven wat in een zaak
melk der zoogdieren, weinig zoet ; nuttig als plaats heeft. Verschilt weinig van journaal.
toevoeging van koemelkvoeding van kinde- 1 Memorie, geheugen ; schriftelijke uitleginw.

ren. Is een zacht afvoermiddel. ging ; antwoord.
Memphis, (Bijbelsch Noph) oudste stad
Melkweg, een heldere, duidelijk waarneembare gordel of streep door den sterrenhemel ; van Beneden-Egypte, links aan den Nijl.
(2) stad, staat Tennessee, aan den Misbestaat nit vele niet altijd kleine sterren.
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sissippi, 102,320 inw. ; handel en industrie.
Menado, residentie op Celebes, Ned.Indie. Hoofdstad M., 9000 inw.
Ménage, (Fr.) huishouding, gemeenschappelijke disch of woning.
Menagerie, (Fr.) diergaarde, beestenspel.
Menaldum, dorp, gem. IVIenaldumadeel,
Friesl., 1800 inw.
Menaldumadeel, gem., Friesl., bij Berlikum, 10,246 inw.
Menam of Banghok, hoofdrivier van Siam,
mondt in de Golf van Siam, 1200 K.M. lang.
Mendels, (Mr. M.) Ned. journalist en propagandist voor het socialisme, geb. 1870.

Menes, de oudste koning van Egypte, aangenomen als den bouwer van Memphis, ongev.
3892 v. Chr.
Mene tekel, of voluit, Mene mene tekel
upharsin, dit opschrift werd door een onzichtbare hand op een witten muur geschreven,
tijdens een feestmaal van koning Balzezar ;
beteekent : „Gij zijt gewogen, geteld en
verdeeld". Niemand kon het lezen of verklaren, tot Daniel kwam en het verklaarde als een voorspelling of waarschuwing,
dat de Perzen het land spoedig zouden veroveren.
Mengelberg,
(J. Willem) Ned. musicus,
Mendelssohn, (110zes) populair Duitsch geb. 1871 ; was muziek-directeur te Luzern.
Daarna sedert 1895 van het Concertgebouworkest to Amsterdam, tevens directeur van
het koor der Maatschappij tot bevordering
der Toonkunst te Amsterdam. Heeft thans ook
verschillende engagementen in 't buiteniand.
Menlo, roode verfstof, een lood-zuurstofverbinding.
Menilek, zie Menelik.
Meningitis, ontsteking der hersenvlie-5(.n.
M. MENDELSSOHN.
Menigitis cerebro-spinalis epidemica, de
Joodsch phil., vriend van Lessing, 1729/86.
besmettelijke hersenruggemergsvlies-ontsteMendelssohn Bartholdy, (Felix) Duitsch king ; nekkramp of „Genickstarre".
componist, 1809/47 ; kleinzoon van den vorige.
Mennonieten, zie Doopsgezinden.
Menno Simons, was pastoor te Witmarsum, geb. 1492 ; legde zijn ambt 1536 neder
en begon fanatiek voor de Wederdoopers op
te treden ; gest. 1559. Zijn volgelingeu worden daarom wel Mennonieten genoemd.
Menominee,
stad, staat Michigan,
ENDELSSOHN BARTHOLDY.

N.-

Am., 12,818 inw.
Mens, (Lat.) zin, geest, verstand.
Mensch, hoogst-bewerktuigde en meest be-

Stichtte 1843 een conservatorium to Leipzig. gaafde wezen der schepping, staat op de
Schreef ongev. 120 werken ; is een der meest hoogste sport van het dierenrijk. Behoort
natuurkundig of zoologisch tot de klasse der
beroemde muziekkunstenaars.
staat van Argentinie, 139,850
Mendoza,
K.M2 ., 141,431 inw. Hoofdst. M., 28,602 inw.
Menelik, II (Negus Negesti - koning der

zoogdieren (rechtoploopend) en onderscheidt
zich door fijnere bewerktuiging, langdurige
jeugd, spraak en cede. Men rekent, op grond
der algemeene vruchtbaarheid, den mensch
tot een soort, met verschillende rassen.
Menschenrassen,
men heeft de verschil-

lende menschen in verschillende klassen verdeeld, naar huidskleur, naar grootte, naar
woonplaats, naar taal enz. Eenige

11,,,NELIK 11

koningen) sedert 1889 keizer van Abessinie,
geb. 1844 (1842 ?), voorheen koning van
Gao. Sloot 89 een verdrag met It., verbrak
dit en kwam in oorlog met It., waarbij hij
overwinnaar bleef. Nam het door It. bezette
land terug. Zie Abessinie.

willen wij noemen, er zijn echter nog
veel meer stelsels, die niet minder goed zijn.
(1) Kaukasiers, Mongolen, Negers, Indianen
en Maleiers ; (2) Hottentotten, Papoea's,
Boschjesmannen, Negers, Australiers, Hyperboreeers, Amerikanen, Maleiers, Mongolen,
Noebu-Foelben, Dravida's en Middellanders ;
(3) (A) Mongolen (Chineezen, Japaneezen,
Toengoezen, Jakoeten, Samojeden, Lappen,
Kirgiezen, Osinanen, Tibetanen, Korjaken,
Ostjaken, Wogoelen, Eskimo's, enz.) ; (B)
Kaukasiers (Germanen, Tndogermanen, Sia-
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Yen, Kelten, Romanen, Sernieten, Hamieten, planeeten, staat het dichtst bij de zon. GeArmeniers, Perzen, Mooren, enz.) ; (C) middelde of stand 57.5 mill. K.M., 76/220 mill.
Negers (Soedannegers, Bantoenegers, Austra- K.M. van de aarde ; wentelt in bijna 88
hers, Papoea's en Dravida's) ; (D) Indianen dagen om de zon en ongev. in 24 uur om zijn
(N.-Amerikaansche-I., Mexicanen, Mestiezen, as. Middellijn 4800 K.M. ; is moeielijk waar
Braziliaansche-I., Peruanen, Patagoniers, to nemen ; voor ons een seer van de 4e
enz.) ; (E) Maleiers (zeer uitgebreid). grootte.
Menschwording, volgens de kerkelijke dogMeredith, (George) Eng. dichter en romanmatiek, de aanneming der menschelijke na- schrijver, 1828/1909.
Merge!, aardsoort, een mengsel van klei
tuur van Gods zoon.
Mensinga, (Dr. P. W. J.) Duitsch arts, en koolzure kalk of magnesia.
geb. 1836 ; nitvinder van het pessarium
Merqui archipel, eilandengroep aan de kust
van Birina, prov. Tenasserim. Op de kust de
occlusiyum.
(Lat.) de maandelijksche stad M., 10,137 inw.
Menstruatie,
reiniging der vrouw ; heeft ook bij eenige
Merida, hoofdst. van den staat Yacatan,
vrouwelijke zoogdieren plaats. Het uittreden Mexico, 36,720 inw. ; handel.
van waterig bloed, waarynede een volwassen
(2) stad, staat Guzman, Venezuela, 12,018
eitje, van de eierstokken, op de plaats wordt inw.
gebracht, waar het bevrucht moet worden.
Meridiaan, een denkbeeldige cirkel, die
Mentagra, baardschurft, wordt yeroorzaakt door het uitspansel, door het Zenith van de
door een parasiet. Zie Mijten.
N.-pool naar de Z.-pool loopt en den evenaar
Mentha, munt of kruizemunt ; uit de bla- aan den horizont rechthoekig snijdt. De
den wordt de pepermuntolie gemaakt.
plaatsen of streken op dezelfde M. gelegen,
Mentor, leerrneester, raadgever, 'eider der hebben gelijk dad;, middag of avond. Zie
jeugd.
Breedte.
Menu, spijskaart, tafellijst.
Merioneth of Merionethshire, een Eng.
Mephistopheles of Mephisto, de duivel.
graafschap in Wales, 1557 K.M 2 ., 54,892
Meppel, stad en gem. in Drente, bij de inw. Hoofdstad Dolgelly.
grens van Overijsel, (1909) 11,139 inw.
Merjanen, een Finsche volksstam.
handel.
(Willem) Ned. industrieel,
Merkelbach,
Meppelerdiep, rivier in Drente en. Overijsel. geb. 1837 ; lid der Eerste Kamer.
Merapi, vulkaan op Java, res. Kadoe.
Merkelbeek, gem., Limb., bij Sittard, 721
Mercator, eigenlijk Gerhard Kremer, be- i nw.
roemd aardrijkskundige, 1512/94 ; bewerkte
Merkus, (Pieter) 1787/1844 ; was van 1841
een hemel- en een wereldglobe, tevens ver- tot '44 gouverneur van Ned.-Indie.
schillende land- en zeekaarten.
Merlin de Donal, (Philippe Antoine, graaf)
Merchtem, stad, Belg. prov. Brabant, 5500 Fr. staatsman en jurist, 1754/1838.
inw.
Meroe, een werkende vulkaan in DuitschMerci, (Fr.) dank, dankje, heb dank.
0.-Afrika, 4460 M. hoog.
Mercia, een der eerste Angel-Saksische
koningsgeslacht, dat het
Merovingers,
koninkrijken op Eng., 827 onderworpen.
Frankische rijk stichtte in Gallie. Eerste
Mercier. (Auguste) Fr. generaal en staats- van dien naam was Marovech of Marovens,
man, geb. 1838 ; was minister van oorlog. Best. 457. Het huts ging 752 door Pepijn
Bekend nit het Dreyfus-proces.
verloren.
(2) (Helene) Ned, schrijfster, geb. 1839.
Merry del Val, (Raffaele) kardinaal en
staats-secretaris van den pans, geb. 1865 to
Londen.
Merseburg, regeeringsdistr. in de Pruisische prov. Saksen, 10,209 K.M 2 ., 1,189,825
inw. Hoofdst. M., aan de Saale, 19,118 inw.
Mersey, rivier in Eng., mondt in de Tersche zee, 120 K.M. lang.
Mersiwan, stad, Turksch Klein-Aziatisch
vilajet Siwas, 15,000 inw. ; zilvermijnen.
Mertens, (Frans Hendrik) Vlaamsch literator, 1796/1867.
MERCURIUS.
Eng. fabrieksstad in
Merthyr Tydvill,
Mercurius, bij de It. de god van den han- Wales, graafschap Glamorgan, 69,227 inw. ;
del, voorgesteld met door slangen omkron- steenkoolmijnen.
Merwede, rivier in N.••Brab., Geld. en Z.kelde staf. Zie verder Hermes.
(2) een der tot ons zonnestelsel behoorende Holl.
-

-
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(2) M.-kanaal, een kanaal van Amsterdam huizen der wethoudende Joden wordt bevestigd.
naar den Rijn, 1892 gereed gekomen.
Meta, linker-zijrivier van den Orinoco, 1203
Merxem, N.-O.-Voorstad van Antwerpen,
K.M. lang.
11,648 inw.
Metaal, algemeene naam voor die elemenMesdag, (Hendrik Willem) Ned. zeeschilten, die zich kenmerken door glans, kleur,
der, geb. 1831 ; was te Gron. bankier.
Mesdag—Van Houten, (Mevr. S.) echtge- sterke warmte- en electriciteitgeleiding of
noote van bovengenoemde, schilderes van die basische oxyden en hydroxyden leveren.
stillevens en landschappen, 1834/1909. Metabolisch, (Gri.) veranderend.
Metalliek, metaalhoudend, metaalachtig.
Mesembryanthemum,
eigenaardig.
een
Metalloiden, elementen, die niet tot de
plantje, wier bloemen goede warmtegeleiders
zijn en daardoor bij aanraking als van ijs metalen behooren.
Metallurgie, de leer der scheikundige en
schijnen. Ook wel ijs-kruid genoemd.
mechanische afscheiding van de metalen uit
Mesigit, Javaansche naam voor Moskee.
Mesjet, hoofdst., Perzische prov. Choras- de ertsen.
Metamorphose, gedaanteverwisseling.
sen, 70,000 inw.
Metaphor, gelijkenis, beeld, figuurlijke
Mesmer, (Friedrich Anton) Duitsch natuurkundige, 1734/1815 ; grondlegger der uitdrukking.
Metaphisica, bovennatuurkunde ; woordestudie van het dierlijk magnetisme. Begon
met zieke lichaamsdeelen met magneten te lijk en oorspronkelijk gelijk, naar de natuur.
bestrijken, doch ontdekte, dat de genezing Dus de leer, die alles tracht te doorgronden.
zonder magneten even goed volgde, waardoor Later kreeg het de eerstgenoemde beteekehij tot het magnetisme of Mesmerisme nis, als iets onnaspeurlijks.
Metazoan, in tegenstelling met protozoan,
kwam.
(4enzellige wezens) meerzellige wezens.
Mesmerisme, hetzelfde als Magnetisme.
Metaxas,
(Andreas) Gri. vrijheidsheld,
, Gri. voorvoegsel, in 't midden,
Meso
1786/1860.
middel
Metempsychose, (Gri.), zielsverhuizing.
Mesopotamia, (tusschenstroomland) voorMeteoor, (Gri.) luchtverschijnsel, luchtteeheen een bloeiend kultuurland tusschen
Eupheraat en Tigris (Assyrie, Babylonia), ken ; in bijzonder naam voor voorwerpen,
die onder zichtbare verschijnselen uit den
thans grootendeels een woestenij.
MesozoIsche periode of tijdperk, het tijd- hemel vallen.
Meteorieten, meteoorsteenen.
perk der middengeschiedenis van het dierlijk
Meteorologie, (Gri.) wetenschap der weerleven op aarde, omvat de Jura-, trias- en
of luchtverschijnselen, deze te kunnen waarkrijtformatie. (Zie aid.)
nemen en te kunnen verklaren.
Mespilis, zie Mispel.
Meteorologisch, alles wat betrekking heeft
Messchaert, (Johannes Martinus) Ned.
musicus, geb. 1857 ; leeraar aan het conser- op de weerverschijnselen.
Meteorsteenen, (Meteorieten, Aerolithen,
vatorium te Amsterdam.
Messias, (Hebr.) de verlosser der Joden ; Uranolithen, Luchtsteenen, Maansteenen) de
de verwachting der Joden van een koning planeetachtige lichamen, die enkel of in
uit het huffs David. groote getallen, dikwijls onder geraas en in
Messina, It. prov. op Sicilia, 3102 K.M2 ., gloeienden toestand uit het hemelruim cal555,895 inw. Prod. : wijn, zijde en vruchten. len. Bestaan meest uit meteoorijzer en kieHet werd voorheen reeds veel geteisterd door zelsteen.
Meter, de eenheid der lengtematen en
aardbeving. 28/12 1908 aardbeving op geheel
Sicilia, waarbij de hoofdst. M., aan de straat grondslag van het metrieke stelsel. Is het
van M. gelegen, geheel verwoest werd. Had 10-millioenste deel van het wereldquadraat,
voorheen 149,778 inw. ; was een zeer schoone de lengte van Noordpool tot den keerkring.
stad. Wordt weder opgebouwd. De hoeveelheden en deelen worden met Gri.
(2) (Straat van) de zeeengte, die Sicilie voorzetsels in decimalen uitgedrukt.
Meteren, dorp, gem. Geldermalsen, Geld.
van het vasteland scheidt.
(Comedones)
de verstopte
Messing, geelkoper, legeering van koper
Meteters,
smeerkliertjes der huid, meest vetpuistjes
en zink.
genoemd.
Mesto, (It.) droevig.
Methaan, mijngas, rnoefasgas.
Mestre, stad, Italie provincie Venetia,
Methode, wijze, manier, gang, richting.
11,680 inwoners.
Methodisten, een Christelijke secte in
Mesusa, (Rehr.) naam voor het perkamenten rolletje, waarop de grondstellingen en Eng., voortgekomen uit de Anglikaansclie
eenige wetter der Joden staan en in een kerk. De oorspronkelijke stichter is J. Weskokertje aan den reehter deurpost van de ly, die 1739 een vereeniging stichtte. Het
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(2) Fr. dep., grenst aan Belg., 6228 KM 2 ,
heeft zich over Eng., Ierland en Am. verbreid. Is over 't geheel genomen zeer fana- 280,220 inw. Hoofdst. Bar-le-Duc.
tiek. Het telt ongev. 20 mill. aanhangers,
Mexico,
(Mejico) republiek, ten Z. yam
doch zeker is dit niet.
de Ver. Staten in N.-Am., begrensd door di"
Methuen, (Paul Sandford, baron) Eng. generaal, geb. 1845 ; behaalde groote overwinningen in Afrika, gypte en India. Werd
echter volkomen door de Boeren in Transvaal verslagen. 9 en 11/12 1899 bij Modderrivier en 18/3 1902 door generaal De la Rey
gevangen genomen.
(Methusala) volgens den
Methusalem,
bijbel, zoon van Henoch, werd 969 jaar oud.

WAPEN VAN MEXICO.

Metier, (Fr.) handwerk, beroep, vak.
Metriek, leer of kennis van den versbouw.
Metrieke stelsel, (Het) het stelsel van

Ver.-Staten, Golf van :Mexico, Honduras,
Guatemala en Stillen-Oceaan ; 1,987,201 KM 2 ,
(1900) 13,607,259 inw. (Met inbegrip van het
maten en gewichten, dat berust op de meter- schiereiland California, 159,499 KM 2 ) Meest
maat.
Kath. geloovigen. Zeer gemengde bevolking.
Metropoliet, hetzelfde als Metropolitaan. Is ingedeeld in 27 staten, een bondsstaat en
Metropolitaan, (Gri.) aartsbisschop.
heeft twee territorien. Het land is bergMetropool, (I•letropole, Metropolis) moe- achtig, Z.'lijk vulkanisch en rijk aan metalen
derstad, hoofdst. ; zetel van een bisschop. en vooral goud en zilver. Hoofdrivier is de
(ook) Een wereldstad, zeer groote stad.
Rio Grande del Norte, verder zijn er vele
Metrotomia, keizersnede.
meren. Het klimaat is er vochtig en heet,
\ Clemens Wenzel Lothar, aan de kusten tropisch. Hoofdprod. zijn : meMetternich,
vorst van) O.'rijksch staatsman, 1773/1859 ; talen (ook goud en zilver) vruchten, koffie,
leidde bijna 40 jaar de 0.'rijksche binnen- en huiden, vee, vlas en andere spinbare vezels,
buitenla -ndsche politiek. Was een hardnekkig vanille, bout, tabak, cacao, caoutchouc enz.
Hoofdhavens : Veracruz, Tampico, Mazatlan,
Guaymas en Progreso. Hoofdst. Mexico.
Grondwet van 1857 ; aan 't hoofd der regeering staat een voor 4 jaar gekozen president ;
een congres voor twee jaar gekozen en 2 kamers. Leger (algemeene weerplicht) in - refiestijd : 27,800 man ; oorlogstijd : 82,200 man.
Oorlogsvloot, 20 schepen. Spoorweglijnen
(1905)
21,807 K.M. Telegraaflijnen 78,500
C. W. L. VORST VAN METTERNICH.

vijand van elke liberale verandering en
vluchtte '48 naar Eng. voor den tegen hem
begonnen opstand. Keerde '51 terug.
Metz, hoofdstad van Elzas-Lotharingen in
Lotharingen aan de Moezel, 58,462 inw. ; wolen katoen-industrie, handel. M. is een zeer
oude stad, die door alle tijden heen een belangrijke rol heeft gespeeld ; kwam 1552 in
handen der Fr., werd in den Fr.-Duitschen
oorlog belegerd en 27/10 1870 overgegeven,
waarbij 177,000 man gevangen genomen werden. In den omtrek werden ongev. 60 slagen
geleverd.
Metz- Koning,
(Marie) Ned. schrijfster,
geb. 1868 ; schreef o.a. „Van 't viooltje dat
weten wilde".
Meurthe, rechter-zijrivier van de Moezel,

K.M.
(2) Staat met dien naam, in no. 1, 23,185
KM2 ., 934,463 inw. Hoofdst. Toluca. Geschiedenis van 1 en 2. De Asteken verjoegen ongev.
1200 de oorspronkelijke inw. Het geraakte tot
hooge kultuur-ontwikkeling. 1519/21 door
Ferdinand Cortez veroverd, werd 1540 een
Spaansch gewest, met den naam NieuwSpanje. Kwam 1810 in opstand 1821 rukte
het zich van Spanje los en Iturbide werd keizer, doch slechts kort. 1824 entstonden verschillende staatjes. 1848 oorlog met de Ver.Staten, waarbij Texas en het grootste deel
van California verloren gingen. Door het
doodschieten van Europeanen, voor het niet
betalen van schulden, werd het land 1863
door de Fr. veroverd en Maximiliaan van
Oostenrijk, broeder van keizer Frans Jozef,

tot keizer verheven. Deze werd door de opstandelingen 1867 gevangen genomen en
doodgeschoten. Juarez, de ex-president, werd
161 K.M. lang, 131 K.M. bevaarbaar.
Meurthe-et-Moselle, dep. in N.-Fr., 5232 weder gekozen. 1908 werd Porfirio Diaz voor
de 7e maal tot president gekozen.
KM2 ., 517,508 inw. Hoofdst. Nancy.
(3) De hoofdstad der republiek Mexico,
Meuse, (Fr.) Maas.
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344,721 inw. ; is zeer schoon gelegen, 2285
M. boven den zeespiegel. Heeft veel industrie.
(4) (Nieuw) staat der Ver.-Staten van N.Am., 317,746 KM2 , 195,310 inw. Hoofdst.
Santa-Fe. Is sedert 1848 territorium van de
Ver.-Staten ; was voorheen deel van Mexico.
Meyboom,
(-Margaretha) Ned. schrijfster
en vertaalster uit het Deensch en Zweedsch.
Meyel, gem., Limburg, bij Weert, 1840
inwoners.
Meyer, (Lukas) Boerengeneraal, 1846/1902;
deed '99 een inval in Natal.
(2) (Josef) Duitsch boekhandelaar, 1796/
1856 ; stichter van het algemeen bekende
Duitsche Lexicon en van het Biblographisch
instituut.
(3) (George Hermann von) Duitsch ontleedkundige, 1815/92.
(4) (Konrad Ferdinand) Duitsch historieschrijver en dichter, 1825/98.
(5) (Victor) Duitsch scheikundige, 1848/97 ;
prof. te Heidelberg.
(6) (Wilhelm) Duitsch sterrenkundige, geb.
1852 ; prof. te Berlijn.
(7) (Hans) Duitsch reiziger, geb. 1852 ; bereisde O.'Afrika. Chef van het Bibliographisch instituut te Leipzig. Kleinzoon van
no. 2.
Meyerbeer, (Giacomo) Duitsch componist,

Mic

Miao, verblijfplaats der geesten ; in China
naam voor den tempel.
Mica of Mika, andere naam voor glimmer.
Michael, volgens den bijbel een der aartsengelen. Is een Hebr. woord, beteekent „wie
is gode gelijk ?" Volgens de sage streed hij
met Satan om het rijk van Mozes. R.-Kath.
gedenkdag 8/5. Wordt voorgesteld als engel,
met Lucifer (satan) aan zijn. voeten.
(2) naam van Byzantijnsche keizers. I, 811/
13. IX, 1295/1320.
Michaelsorde,
Beiersche orde van verdienste, 1837 door koning Lodewijk I ver-

MICHAELS-ORDE. ST. M1CHAELS-GEORGEORDE.

nieuwd. Heeft 5 klassen. Werd 1693 gesticht.
Michaels-Ceorgeorde, (St.) Eng. orde, 1818
door koning George gesticht. Heeft 3 klassen.
Michel, (Louise) Fr. anarchiste en communists, 1830/1905. Deed in 1850 examen als onderwijzeres, stond als verpleegster in 1870
aan de voorposten van de gevechten en trok
1871 mede met het geweer nit. 1871/80 als
bannelinge naar Nieuw-Caladonie. Teruggekeerd, stond zij weder vooraan in den strijd.
Neel deed zij voor armen en ongelukkigen en
vooral voor de veroordeelden, die uit ballingschap terugkeerden. Ook in Ned. trad zij
eens als spreekster op. Zij schreef de roman
„La misere" en ook „La commune".
Michelangelo Buonarroti a It. beeldhouwer,
houwkundige en schilder, 1475/1564. Is een
der beroemdste mannen van zijn. tijd.
Michels van Kessenich, (Jhr. A. H. J.)
1791/1864 ; schreef vele werken, waaronder
lid van de Eerste Kamer, geb. 1843.
verschillende opera's.
(St.) gem., N.-Brab., bij
Michielsgestel,
Mezger, (Dr. Johan Georg) Ned. geneeskundige, 1839/1909 ; maakte zich als masseur Boxtel, 3972 inw.
Michigan, staat der Ver.-Staten van N.in binnen- en buitenland zeer beroemd. Behandelde met goed gevolg tal van vorstelijke
personen. Genas de menschen soms aan het
wonderlijke grenzend snel.
Mezii-Sereny, stad, Hong. komitaat Bekes,
12,875 inw.
Mezo-Kovesd, stad, Hong. komitaat Borsod, 15,224 inw.
Mezo-Fur, stad, Hong.-komitaat Jasygie,
25,383 inw. ; handel in vee en granen.
WAPEN VAN MICHIGAN.
Mezzo, (It.) half. M. soprano, tweede sopraap.
Am., 52,585 KM 2 , 2,420,982 inw. ; nnjnen,
M. f., afkorting van Mezzo forte.
Miami, zijrivier van de Ohio, 240 K.M. landbouw en industrie. Kond klimaat. Hoofdstad Lansing.
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Michigan City, stad, staat Indiana, aan het
Michagan-meer, 14,850 inw.
Michigan Meer, meer in den staat Michigan., N.-Am., 1792 M. boven de zee gelegen,
300 M. diep ; oppervl. 58,413 KM2 .
Mickiewics, (Adam) beroemd Poolsch dichter, 1798/1855 ; prof. te Lausanne.
Michoacan, staat in Mexico, 58,594 KM 2 ,
930,033 inw. Hoofdst. Morelia.
Micro
, Gri. voorzetsel, klein..., zwak.
Microben,
algem. naam voor de kleinste
-

-

dierlijke en plantaardige wezentjes.
Microchemie, scheikunde der allerkleinste
lichamen.
Micrococcus, kogelbacterien, naam voor de
kleinste coccus.
Microcosmos, (Gri.) de wereld in 't klein ;
(fig.) de mensch.
Micrometer, een instrument om zeer kleine

MICROMETER.

afstandeii te meter of kleine zelfstandigheden.
Micron, is 1 duizendste millimeter.
Micro organisme, microben.
Microphoon, bij de telephoon, de geluidver-

Mid

Middeiberg, (G. A. A.) Ned. werktuigkundig ingenieur, geb. 1846 ; sedert 1909 lid
van de Tweede Kamer.
Middeiburg, gem. en hoofdst. van Zeel., op
't eiland Walcheren, (1909) 19,569 inw. ;
handel, scheepvaart, scheepswerven en fabrieken. Er is een zeer mooi stadhuis.
(2) eiland in de baai van Batavia, Java.
Middeieeuwen, het tijdperk tusschen den
ouden tijd en den nieuwen. Ongev. van af den
ondergang van het W.-Rom. rijk, 5e eeuw,
tot de kerkhervorming of ontdekking van
Am., ongev. einde 15e eeuw.
Middeiharnas, gem., Z.-Holl., bij Somme'sdijk, 4126 inw.
MiddeUe, gem., N.-Hell., bij Edam, 710
inwoners.
Middellandsche zee,

de binnenzee, die
Europa van Afrika en Azie scheidt. Ongev.
2,886,000 KM2 . ; door de Straat van Gibraltar met den Atlantisclien Oceaan verbonden
en door het Suez-kanaa.l met de Roode zee.
Is de meest bevaren-zee ; thans 55 vaste
stoomvaartlijnen. Heeft vele eilanden. Hoofdhavens zijn : Gibraltar, Malaga, Barcelona,
Marseille, Genua, Livorno, Napels, Messina,
Palermo, Venetie, Triest, Saloniki, Konstantinopel, Smyrna, Alexandria, Malta, Tunis,
Algiers, enz. Hoofdiivieren : Ebro, Rhone,
Po, Tiber, Nijl, enz.
Middellijn, diameter, een lijn recht door
een lichaam, van twee grenzen door het middelpunt getrokken.
Middeipunt, het punt, dat op het midden

sterker.
M icroscoop, een optisch instrument, dient ligt van alle, recht door een lichaam getrokom kleine voorwerpen voor ons oog te vergroo- ken, lijnen.
Middelpuntvliedende kracht, (Centrifugaal,
ten, waardoor het voor ons mogelijk is, deze
waar te nemen. Bestaat uit verschillende len- of centrifugale kracht). Elk lichaam, dat om
zen, die achter elkander zijn geplaatst. Op een vast middelpunt wentelt, zal zich, zoodit gebied gaat men steeds verder, doch dra het geen steunpunt meer heeft, zoodat
het vrij wordt van de ronddraaiende kracht,
van het middelpunt af bewegen. Die kracht
waarmede dit geschiedt heet M.
Middelpunt zoekende kracht, (Centripetale
kracht), de kracht, die een ronddraaiend
lichaam noodzaakt, zich om een vast middelpunt to bewegen. Het belet een lichaam zich
van het middelpunt te verwijderen.
Middeirif,
(Diaghrama) het spierachtige
vlies, dat de borstholte van de buikholte
scheidt. Dient tot steun der borstingewanden, door de opgaande beweging tot het
luchthalen der longen en door den druk op de
buikholte tot loozing der uitwerpselen.
Middeistum, gem., Gron., bij Onderden31ICROSCOOP.
dam, 2318 inw.
de vergrootingen moeten steeds sterker zijn,
Middelfranken,
Beiersch-regeeringsdistr.,
terwijl door sterke vergrooting het beeld aan 7574 KM 2 ., 815,556 inw. Hoofdst. Ansbach.
duidelijkheid verliest.
Middendorp, (Hendrik Willem) Ned. geMicroscopisch, alleen zichtbaar door een neeskundige, geb. 1842 ; prof. te Gron.
microscoop.
Tegenstander -van Koch's geneeswijze van
Middagcirkel, zie Meridiaan.
Tuberculose.
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Middenstand, naam voor die klasse van
burgers, die door arbeid van hun bezit leven ;
meest handelaars, kooplieden, enz.
Middernachtzending, een vereeniging of beweging tegen de ontucht.
Middlesborough,
stad, Eng. graafschap
York, 91,314 inw. ; ijzerindustrie.
Middlessex, graafschap in Eng., 724 KM 2 ,
3,585,139 inw. Hoofdst. Brentford.
Middleton, stad, Eng. graafschap Lancaster, 25,178 inw.
Middletown,
stad, staat New-York, N.Am., 14,522 inw.
Mid-Lothian, graafschap in Schotland, 951
KM2 , 488,647 inw. Hoofdst. Edinburgh.
Midwolde, gem., Gron., bij Winschoten,
4578 inw.
Midwoud, gem., N.-Holl., bij Medemblik,
1032 inw.
Mierde, gem., N.-Brab., (Hooge en Lage)
bij Oirschot, 1341 inw.
Mieren, (Formicidae) een familie van
vliesvleugelige insecten, leven in maatschappijen van weinig manlijke, meer vrouwlijke
mieren en een groote menigte geslachtelooze
werkmieren. Eten alles, doch liefst zoetighe-

Mierenleeuw, is de larve van een netvleugelig insect. Deze graaft zich een kuiltje in
den grond, legt zich op den bodem en wacht

HET INSECT.

totdat een mier het ongeluk heeft daarin te
vallen, waarna deze aangegrepen wordt.
Mierenplanten, algemeene naam voor die
planten, die in hun holten geheele kolonien
van mieren bergen en daaruit hun nut
trekken.
Mierenzuur,
een waterheldere, bijtende
vloeistof, komt bij mieren, brandnetels enz.
voor, en ontstaat door oxydatie van suiker,
zetmeel, enz.
Mierlo, gem., N.-Br., bij Helmond, 2810
inwoners.
Miggrode, (Johannes) de hervormer van
Zeeland, 1531/1627.
Mignon, lieveling ; naam van een opera van
Ambr. Thomas.
Migraine, hoofdpijn aan eene zijde van het
hoofd, meest schele hoofdpijn genoemd.
Miguel, (Dom) hertog de Braganza, geb.
1889, sedert 1908, koning van Portugal, 2e
zoon van koning Karel I.
MIE R. (VERGROOT
Mijassk, stad, Russ. gouv. Usa, 16,100
den. Er zijn ongev. 900 soorten, groote en inwoners
kleine, die soms bij legers tegen elkander
Mijdrecht,
gem., Utrecht, bij Loenen,
strijden en ook soms te zamen leven. Zij be- 3633 inw,
hooren tot de nijverigste wezens en een stuMiiI, naam voor verschillende afstandsmadie, waarbij men vele malen verbaasd zal ten :
staan, loont ruimschoots de moeite. Zij kunNed. Mijl = 1 K.M. = 1000 M.
nen zeer schadelijk zijn.
Geographische of Duitsche Mijl (15 in 1°)
Mierenbeer, zie Miereneters.
= 7407.31 M.
Zeemijl = (20 in 1°) 5556.56 M.
Eng. MO. = 1609.33 M.
Fransche mijl = (25 in 1°) 4444.44 M.
Fr. en Eng. zeemi.j1 = (60 in 1°) 1851.85 M.
Mijn,

algemeene naam voor een groeve,

M IEItENBEER

Miereneters, een group van gravende, tan-

delooze zoogdieren. (Vermilinguia), hebben
korte pooten, stevige graafnagels en een
lange tong, die zij behendig in een mierennest steken, waarop deze diertjes dan vastkleven.
Mierenegel, een soort vogelbekdier, heeft
een langen tandeloozen snuit en stevige
graafnagels. Komt meest in Australia en
M LIN IN D 0011SNEE.
Nieuw-Guinea voor.
Miereneieren, het geliefkoosde voedsel voor waaruit men delfstoffen put. (2) naam voor
vele vogels en visschen. Zijn echter meest een lading buskruit, die gelegd word* om goheel to ontbranden, met een zeker doel.
niet de cieren, (loch de poppen der mieren.
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Mijnbouw, omvat alle werken, die verricht
moeten worden, tot het verkrijgen van de
delfstoffen. Deze beginners met de ontdekking der aanwezigheid van delfstoffen, waarop men begint te boren. Is de aanwezigheid
vastgesteld, de kwaliteit onderzocht en wordt
er ingezien, dat de aanleg van een mijn loonend is, dan worden de puttee gemaakt en
van daaruit de gangen. De uitgegraven stoffen worden naar boven gevoerd en als steenkool dadelijk verder gcbracht, of als ertsen
ondergaan deze eerst de noodige bewerking,
meestal dadelijk op de mijn, eer zij vervoerd
worden.
Mijnbouwkunde, de wetenschap, de kennis
tot het opsporen der delfstoffen, de zuivering, verder de aanlegging van een mijn, en
de voordeeligste exploitatie.
Mijngas, is bij de mijnwerkers maar al te
goed bekend onder den naam van Schlagendes
Wetter of grisou. Ontstaat door zelfontleding
der delfstoffen. Het hoofdbestanddeel is
koolwaterstofgas, hetwelk met de dampkringslucht vermengd een ontplofbaar mengsel vormt. De ophooping kan slechts voorkomen worden door sterke luchtverversching.
Mijnlamp, is een veiligheidslamp, gebruikt
in de mijnen, uitgevonden door Davy. Zie
aldaar.
Mijnsheerenland,
gem., Z.-Holl.,
bij
's Gravendeel, 1417 inw.
Mijnwormziekte, is een ziekte, die veroorzaakt wordt door een draadworm, welke zich
in het darmkanaal vasthecht en een gevaarlijke bloedarmoede veroorzaakt. Deze ziekte
kwam voorheen veel in de tropische gewesten voor, doch wordt sedert 1838 in Europa
geconstateerd. Woedde vooral bij den tunnelbouw van den St. Gotthard.
Mijten, (Acarina) een orde van spinachtige dieren, hebben in hun jeugd 6, later 8
pooten, voorzien van zuignapjes, haakjes of
klauwen. Zij vermenigvuldigen zich ongemeen snel en worden door den mensch dan
eerst opgemerkt, als zij reeds in groote ge-

ASMIJT.

(zeer vergroot.)
tallen voorkomen. Zij levee op hout, in mos,
doch meest op of in rottende stoffen, in kaas
en in meel. Eenige hunner zijn voor mensch
en dier gevaarlijk, o. a. de schurftmijt, deze

Mil

leeft vlak onder de huid, waar zij gangen
graaft en puistjes veroorzaakt.
Mijter, (Lat.) bisschopsmuts, -hoofddeksel.

MIJTER.

Mikado, titei voor den
Mikro , zie Micro

keizer van Japan.

Mikronesie, een uitgebreide eilandengroep in den Grooten Oceaan, omvat o. a. :
de Ladronen, Marshall-archipel, Carolinen,
Bismarck-archipel enz.
Milaan, voorheen een zelfstandig hertogdom in Opper-Italie, tot 1859 gouvernement
van het Leanbardische-Venetiaansche koninkrijk, thans prov. van It. ; 3143 KM 2, 1,442,179
inw. Hoofdst. M., aan de Olona, 491,460 inw.
is een zeer schoone stad ; er zijn vele kerken, waaronder de dom geheel van marmer.
Heeft alle inrichtingen der groote steden,
terwijl de industrie er zijde, kant, goud- en
zilverwerken en tapijten voortbrengt. M.
speelde een groote rol in de geschiedenis.
Bestond reeds in den Rom. tijd.
(2) M. I, koning van Servie, 1854/1901 ;
werd 1868 tot vorst gekozen. Streed ongelukkig tegen de Porte, doch wist zijn gebied
to vergrooten en zich geheel onafhankelijk
to maken. Werd 1882 koning. Door oneenigheid met zijn gemalin, Natalie, deed hij 1889
afstand ten gunste van zijn zoon Alexander,
(1903 vermoord) en leefde verder to Parijs.
Milano, It. naam voor Milaan.
Milazzo, havenstad, It. prov. Messina, op
Sicilia, 16,442 inw.
Milicien, een soldaat der militie, door loting in dienst.
Milieu, (Fr.) kring, midden, omgeving.
Miiitair, soldaat ; het krijgsmanswezen
aangaande.
Militairisme, de heerschappij der militairen ; het voortrekken van al wat militair is.
(ook) Naam voor de geheele leger-inrichting,
alles op het gebied der soldaterij.
(Nationale) krijgswezen, landMilitie,
macht ; inzonderheid, dat gedeelte van het
leger, dat behoort tot de jaarlijksche lichting
en door loting wordt aangewezen.
Mill, gem., N.-Brab., 2844 inw.
(2) (John Stuart) Eng. phil. en staathuishoudkunde, 1806/73.
Mille, (Lat.) duizend ; pro M. (°/00) per
duizend.
Mill-en-St. Hubert, zie Mill.
Millerand, (Alexander) Fr. staatsman (So-
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cialist) geb. 18.59; sedert 1885 gedeputeerde, smetting kan langs alle wegen optreden,
1899/1902 minister van handel ; 1909 van door de huid, maag en door ademhaling. De
smetstof kan jaren gedroogd behouden woropenbare werken en posterijen.
den en plant zich meest voort door de voeMilli, (Lat.) duizendste deel.
ding. De ziekte heeft een snel verloop;
Milliard, duizend-millioen, 1,000,000,000.
Millingen, gem., Geld., bij Nijmegen, 3471 soms 5 a 10 minuten, soms 2 a 3 dagen en
zelden 5 a. 6 dagen.
inwoners.
Milwaukee, stad, staat Wisconsin, N.-Am.,
(Karl) O.'rijksch componist,
Millocker,
285,315 inw. ; handel en industrie.
1842/99.
Mimiek of Mimische kunst, gebarenkunst,
(Alfred) Eng. staatsman, geb.
Milner,
1854 ; 1897 gouv. van Kaapkolonie. Werk- de kunst om door gebaren gedachten nit to
drukken.
tuig van Chamberlain.
Min, zoogster, voedster.
Milo, (Milos) Gr. eiland der Cycladen, 162
Minahassa, (De) het N.-0.'lijk deel van het
KM2 , 4199 inw. Vindplaats van verschillende oudheden, o. a. van het Venusbeeld, daar- N.'lijke schiereiland van Celebes, afdeeling
der residentie van Menado.
na genoemd.
Minaret, (Arab.) de slanke toren van een
(2) (Titius Annius) Rom. volkstribuun ;
werd verbannen, trots de verdediging ftn
Cicero ; gest. 48 v. Chr.
Mikes, beteekent 1000 refs = f 2.88. Een
Portugeesch munstuk.
-es
Milt, een klierachtig ingewand, aan de linkerzijde van de maag, dicht onder het middelrif. Staat in verband met de bloedvo•ming.
Milton, (John) Eng. dichter en staatsman,
1608/74. Hij was een heftig tegenstander van
het Katholicisme, verdediger van vrijheid
van drukpers en van de terechtstelling van
koning Karel I. Zijn werken werden over geheel de wereld verspreid en gelezen, doch in
verschillende plaatsen verbrand. Van hem is
de uitspraak „Er is meer goddelijks in een
TEMPEL MET :%11 NA HET.

Moskee, van waar de Muzelmannen tot het
gebed wooden opgeroepen.
Minas Ceraes, staat van Brazilie, Z.-Am.,
574,855 KM 2 , 3,184,099 inw.; prod. : koffie,
mais, tabak, diamant en,.co-ud. Hoofdst.
Ouro Preto.
stad in Brazilie, Z.-Am.,
Minas-Novas,
72,711 inw.
Mincio, linker-zijrivier van den Po, 192
KM. lang.
Mindanao, eiland der Philippijnen, 97,968
yolk, dat een onrechtvaardig koning verstoot, clan in eon koning, die een onschuldig KM 2 , 292,370 inn'. bergachtig.
Minden, Pruisisch regeeringsdistr„ Westyolk verdrukt." Hij nerd echter reeds 1652
blind, verloor ten laatste zijn vermogen en falen, 5258 KM 2 ., 636,875 inw. Hoofdst. aan
sleet zijn (Alden dag verlaten, daar de de Weser, 24,315 inw. ; tabakindustrie.
Minderjarigheid, de staat van iemand, die
Staatspartijen weer veranderd waren, en hij
zelfs met de gevangenis bedreigd werd. Hij nog niet den leeftijd heeft bereikt, dat hij
schreef nog „Het verloren paradijs". Een door de wet als zelfstand4_, wordt erkend. (In
werk dat zee:' verschillend wordt beoordeeld. Ned. tot 21 jaar.)
Mindoro, een der Philippijnen, 10,073
Miltvuur, is eon zees besmettelijke ziekte
120,000 inw. Hoofdst. Calapan.
onder het rundvee, paarden, schapen, zwijMineraal, delfstof, bergstof, mijnstof.
nen, en zelfs onder het wild. Het is een
Mineraal water of Minerale wateren, bronziekte, die in 't bloed optreedt, komt meest
epidemisch voor. Het bloed wordt geleiach- water waarin delfstoffelijke bestanddeelen,
tig en stole sleeht of in 't geheel niet, terwijl meest zouten, zijn opgelost.
Mineralogie, de wetenschap omtrent de
de milt opzet en wordt. De be-

-
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Mir

Minorca, een der Sp. Belearen, 761 KM 2 .,
39,041 inw. Hoofdst. Mahon.
volgens de Gri. mythologie
Minotaurus,
een zoon van Pasiphae en een stier. Was een
mensch met stierenkop, moest gevoed worden met menschenvleesch ; werd door Theseus
gedood.
Minsk, gouv. van Rusl., 91,408 KM2 ,
2,156,148 inw. Hoofdst. M., 91,494 inw.; industrie.
Minuut, het zestigste deel van een uur.
(2) het zestigste deel van een graad, uite. edr ukt met 1 .
Minutenglas, zandlooper.
is de tweede formatie van het
Mioceen,
Tertiaire tijdperk Gekenmerkt door zand,
miNeavA.
en zandsteen, rnergel, tegel, schelpzand en
schap, beschermster der handwerken, (loch- schelpzandsteen.
ter van Zeus, uitvindster der weverij. Aan
Mir, in Rusl. de dorpsgemeente met haar
haar is de heilige vogel, de Uil, gewijd.
gemeenseha,ppelijk grondbezit.
Minervino Murge, stad, It. prow. Bari,
Mirabeau, (Honore Gabriel Victor Riquet17,353 inw.
ti, graaf van) een der meest bekende manMineurs, de soldaten, die geoefend zijn in nen der Fr. ornwenteling, 1749/91. Ging '84
het vullen, leggen en laten springen van mij- naar Eng., 'S5 naar Pruisen en keerde '87 in
nen ; genie-soldaten. Aan de beurs naam Parijs terug. '89 vertegenwoordiger van den
voor de Haussiers
derden stand. Door zijn neigingen tot het
Mingrelie,
een landschap in den Kauka- Hof verloor hij veel van zijn populariteit en
sus, voorheen een zelfstandig vorstendom.
Miniatuur, klein, verkleind ; naam voor de
boek- en letterversieringen van oude boeken.
Ook kleine sehilderstukies op ivoor of koper.
Minie, (Claude Etienne) Fr. officier, 1805/
74; uitvinder van het naar hem genoemde
voorlaadgeweer.
Mini -MUM,
het mill st mogelijke, het
kleinste.
Minister,
(Lat.) diener ; naam voor de
hoogste staatsbeambten, de verantwoordelijke bestuurders van een der departementen.
Ministerie, de gezamenlijke ministers, het
H. 0. V. P. GRAAF VAN MIBABEAU.
staatsbeheer. (2) het beheer van een der departementen, een afdeeling der regeering.
(3) het gebouw waarin een ministerie geves- wend zelfs tot werkeloosheid gedoemd. Hij
was een der beste sprekers en een der meest
tigd is.
gewilde sehrijvers. Op zijn partieulier leven
(4) (Openbaar). Zie Openbaar M.
gezant, gevolmachtigd was echter veel aan to merken. Hij leefde
Minister resident,
o.a. eenigen tijd met een jonge, gehuwde
gezant of minister eener regeering.
(Gilles Desideer) Vlaamsch vrouw in Amsterdam, daarna weder met verMinnaerts,
sehillende anderen en had, trots het groote
sehrijver, geb. 1836.
Minneapolis, stad in Minnesota, N.-Am., inkomen na den flood van zijn vader, steeds
geldgebrek.
202,718 inw. Uitgebreide industrie.
rbilraculieus, wonderbaarlijk, verbazingwekMinnesota, bevaarbare reehter-zijrivier van
kend.
den Mississippi, 483 KM. la,ng.
Mirakei, wonder, wonderwerk.
(2) Een staat der Ver.-Staten van N.-Am.,
Miranda, staat van Venezuela, 165,388 inbij Canada, 21.5,910 KM 2 , 1,751,304 inw.
Veel industrie. Hoofdst. St. Paul. Wend wonens. Hoofdst. Petare.
Mirandole, stad, It. prov. Modena, 13,721
1849 een territorium en '58 staat.
Minnezangers of Minnestreels, waren zan inwoners.
Mirat, zie Meeroet.
gees in de 12e en 13e eeuw, die hun eigen lieMiredieten, een ehristelijke stam der Alderen met begeleiding van een snaarinstrument zongen. Waren aan hoven verbonden baneezen in Turkije, ongev. 30,000
Miriam, (Hebr.) Maria.
of zwierven rond.

mineralen, hun ontstaan en hun bestanddeelen.
Mineraloog, kenner der mineralen.
Minerva, (Gri. : Athene, Pallas Athene)
Rom. godin der wijsheid, kunst en weten-
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Mirliton, (Fr.) bekend rieten kinderfluitje.
Mirwar, een aan Eng. schatplichtige staat

in Eng.-Indie, prov. Bengalen, 96,978 KM 2 .,
ongev. 2 mill. inw., meest Christenen. Land
is bergachtig. Hoofdst. Djodpoer.
Minapoer, stad, Eng.-Indische N.-W.prov., 84,130 inw. ; katoenhandel.
Mis, oorspronkelijk naam voor de openbare godsdienstoefening, doch sedert de 4e
eeuw, dat gedeelte der godsdienstoefening,
waarbij de avondmaalbenoodigdheden worden
geheiligd. Dit mocht oorspronkelijk ook alleen door geloovigen en gedoopten bij gewoond worden en werd voorheen als een der
verborgenheden van het Christelijke geloof
gehouden. Hierbij wordt dan, volgens het
geloof, brood en wijn in vleesch en bloed van
Jezus veranderd.
Men deelt de missen in : le privaat-missen, deze worden, zonder zang en zonder
hulp, door de priesters gelezen ; verder, 2e,
openbare missen, verdeeld in stille missen,
die gelezen worden met behulp van misbedienden, en in hoogmissen, waarbij door de
koristen gezongen wordt. Iedere mis heeft
zijn kleeding, ook al naar den tijd en feest
van het jaar Laten de geloovigen een mis
lezen, dan wordt naar gelang het een mis is,
daarvoor betaald. Verder heeft men nog :
engelenmissen (voor kinderen beneden 7
jaar), zielmissen, bruidsmissen, buitengewone missen, die alle afzonderlijke betaling
vereischen en dan heeft men nog eenvoudige
missen, die op bepaalde dagen worden gehouden. Ook is er nog verschil voor welk
altaar de mis gehouden wordt, terwijl elke
mis zijn muziek (zoo het geen stille is) heeft.
De Protestanten hebben de mis verworpen.
(Gri.) mannenschuw, afschuw
Misandrie,
voor mannen.
Misanthropie, (Gri.) menschenhaat, menschenschuw.
Misbrood, het voor het misoffer benoodigde brood.
Mischna, het eerste deel van den Talmud.
Mise-en-scene, de geheele regeling en alle
benoodigdheden voor een tooneelstuk.
Miseno, (Kaap) kaap, W.'lijk van Napels.
Miserablen, (Fr.) de ellendigen, ongeluk.
kigen.
Miserabel,
(Fr.) ellendig, armzalig, jammerlijk.
Misere, (Fr.) nood, ellende, jammer.
Misgeboorte, een misvormd of dood geboren vrucht.
Miskolcz, hoofdstad, Hong. komitaat Borsod, 43,096 inw. ; graanhandel.
Miskram, ontijdige bevalling ; de geboorte
der vrucht voor de 7e maand.
Misogarnie, (Gri.) afkeer van het huwelijk.
Misogynie, (Gri.) afkeer van de vrouw.

Mis
Misol, een der Molukken.
Mispel,
(Mispilus) een plantengeslacht

MISPEL.

waarvan de vruchten slechts eetbaar zijn na
lang liggen ; groeien in N.'lijk Europa.
Miss, (Eng.) juffrouw.
Missie, (Lat.) zending, bekeeringsgenootschap, last.
Missionaris, (Lat.) zendeling.
Mississippi,
de voornaamste rivier der
Ver.-Staten van N.-Am. ; ontstaat in Minnesota, mondt in de Golf van Mexico, 4943
K.M. lang, 4500 K.M. bevaarbaar. Hoofdzijrivieren zijn, rechts : Missouri, Arkansas
en. Red-River ; links : Illinois en Ohio.

WAPEN VAN MISSISSIPPI.

(2) staat der Ver.-Staten van N.-Am.,
121,230 K.M. 2 , 1,551,270 inw. Is gedeeltelijk
vruchtbaar land, gedeeltelijk moerassig en
een deel prairien. Hoofdst. Jackson. Werd
1798 territorium, 1817 staat.
Missive, zendbrief, dienstbrief, boodschap.
Missouri, grootste zijrivier van den Mississippi, mondt bij St. Louis, 4712 K.M. lang,
4200 K.M. bevaarbaar.

WAPEN VAN MISSOURI.

(2) een der staten der Ver.-Staten van
N.-Am., 179,780 K.11. 2 , 3,106,665 inw.; heuvelachtig, vruchtbaar, rijk aan lood- en ijzererts. Hoofdst. Jefferson-City. Werd 1812 territorium, 1821 staat.
Mist, algemeene naam voor een op de aarde hangende wolk.
Mister, (Eng.) afgekort : Mr. =. mijnheer.
Mistress,
(Eng.) afgekort : Mrs. = mevrouw, meesteres.
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Mitau,

hoofdst., Russ. gouv. Koerland,

35,011 inw.
Mithridates, naam van verschillende koningen van.Pontus ; de meest bekende is M. VI,
de Groote, 120/62 v. Chr. Machtigste tegenstander van Rome ; veroverde alle omliggende
landen met Klein-Azie ; streed met wisselend
geluk tegen de Rom. Werd door zijn zoon
verraden ; vergiftigde zich. Was zeer geleerd.
Mito, stad, Jap. eiland Nipon, 19,010 inw.
Mitrailleuse, een vuurwapen, ingericht tot

M ITRAILLEUSE.

het snelschieten met geweerpatronen.
Mitscherlich, (Eilhard) Duitsch scheikundige, 1794/1863.

Moe

Moderne vakorganisatie, de vereeniging
der werklieden in bonden, waar centralisatie
heerscht. (Is meest sociaal-democratisch.) In
tegenstelling met de onafhankelijke vakorganisatie. (Anarchistisch.)
Modest, (Fr.) zedig, bescheiden.
Modiste,
modemaakster ; dames-hoedenmaakster, naaister van alle mode-artikelen.
Moederkoek, zie Placenta.
Moederkoorn, een bruine, hoornachtige uitwas aan rogge-aren, veroorzaakt door een
zwam. Bevat een vergiftige stof, die een
samentrekken van enkele spieren veroorzaakt.
Moederkerk, naam der R.-Kath. Kerk.
Moekden, hoofdstad van Mandsjoerije,
250,000 inw. Hier, na een strijd van 8 dagen,
8/3 1905 overwining der Jap. over de Russen.
Moellah, (Arab.) ook wel Molla of Mulla,
titel voor een Mohammedaansche geestelijke.
Bekend is de M. van Somaliland, een geestelijk en wereldlijk opperhoofd eener fanatieke
Moh. secte, die den Eng. handers vol werk
geeft.
Moelei Hafid, sultan van Marokko, sedert
1908, broeder van Abdoel-Asis.
Moeras, een drassig, week, ontoegankelijk
land.
Moerasgas, zie Methaan.
Moeraskoorts, zie Malaria.
Moerbezie, (Morns) de vruchten van een,
ook in Ned. voorkomende, slingerplant, uit

E. MITSCHERLICH.

Mittweida, stad, Saksische prov. Leipzig,

16,119 inw.
Moa, een uitgestorven reuzenvogel.
Mobiel, beweeglijk ; marsch- of tochtvaardig.
Mobilair, huisraad.
Mobile, beweeglijk. Perpetum M., eeuwig
beweeglijk. Auto M., automatisch beweeglijk enz.
Mobilisatie,
de marsch- of tochtvaardigmaking ; het leger op voet van oorlog brengen.
Mobiliseeren,
in beweging brengen ; het
leger voor den strijd in orde maken.
Modderfontein, dorp in W.-Griqualand,
Kaapkolonie, Z.-Afrika ; 27/2 1900 overgave
van generaal Cronje met 3000 man.
Mode, al wat tot de gewoonten, gebruiken
of zeden behoort, in 't bijzonder de kleeding.
Modena, Opper-It. prov., 2573 K.M. 2 ,
325,598 inw. Hoofdst. M., 64,843 inw. ; weverijen. Is een zeer oude stad.
Moderados, in Sp. de gematigde partij.
Moderatie, gematigdheid.
Moderato, (It.) gematigd, bedaard.
Modern, tot den nieuwen tijd, laatsten tijd
behoorend.
Encyclopaedia 34

MOERBEZIE.

Perzie overgebracht. Zijn rood of zwart. In
China komen ook witte M. voor.
Moercappelle, gem., Z.-Holl., bij Hillegersberg, 617 inw.
Moerdijk, dorp, gem. Zwaluwe, N.-Brab.,
aan het Hollandsch Diep, waarover de bekende spoorbrug.
Moergestel, gem., N.-Brab., bij Oisterwijk,
1436 inw.
Moes,
(Ernst Willem) Ned. bibliograaf,
geb. 1864 ; directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
Moeschroen, gem., Belg. prov. W.-Vlaanderen, 19,200 inw.
Moesjik, (Russ.) boar, man van lage afkomst.
Moesson, in de tropen de jaargetijwind.

Moe
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Moetsoehito, keizer van Japan, geb. 1852 ; 1844 ; broeder
volgde '67 zijn vader op. Huwde '69 met Abdoel-Hamid.
'Rinses Haroeko, dochter van prins Ichijo.

van den afgezetten sultan

MOETSOEHITO.

Moezel,
(Duitsch : Mosel, Fr. : Moselle)
linker zijrivier van den Rijn, mondt bij Coblenz, 484 K.M. lang, 344 K.M. bevaarbaar.
Mofetten, koolzuurbronnen in vulkanische
streken.
Moffel,
een oven tot het verhitten van
voorwerpen, die gelakt zijn, tot goede indroging, b.v. van fietsenframes.
Mogador,
haven- en handelsstad in Marokko, 15,000 inw. ; winterbadplaats.
Mogol, titel van de voormalige heerschers
van Hindoestan.
(2) (Grao) stad, staat Minas-Geraes, Braz.,
62,136 inw.
Mohaes,
stad, Hong. komitaat Baranye,
aan den Donau, 16,620 inw.
Mohammed, de stichter van den Islam,
heette eigenlijk Aboel-Kasem-ben-Abdallah,
geb. 20/4 571 to Mekka. Maakte verschillende reizen en huwde een rijke koopmans-

MOHAMMED V.

Mohammed Ali, zie Mehemed.
Mohammedanen, de aanhangers van den

Islam.
Mohammedanisme, zie
Mohilev, Russ. gouv., 48,047 K.M. 2 ,

1,708,041 inw. Hoofdst. M., aan den Dnjepr,
43,106 inw. ; graanhandel.
(2) stad, Russ. gouv. Podolia, 22,093 inw.
Moines, (Des) zie Des-Moines.
Mokka, (Mocha) stad, met haven, aan de
Arabische Golf, Turk sch-Arabische prov.
Yemen ; koffiehandel.
Mokka-koffie,
koffie uit Arabic, uitgevoerd over Mokka.
Mok-po, havenstad van Korea, 1/10 1897
voor het vreemdelingenverkeer geopend.
Mol, (Talpa europaea) een ook in Ned. veel
voorkomend insectenetend zoogdier. Wordt
hoogstens 14 c.M. lang, leeft onder den

MOL.
MOHAMMED.

weduwe, Chadidsja. Trad 610 als profeet van
den eenigen God op, moest 622 naar Medina
vluchten, keerde 628 overwinnend in Mekka
terug. Gest. 8/5 632. Hij liet 9 vrouwen na.
(2) Turksche sultans : I, 1403/21, geb.
1374 ; kreeg 1413 de alleenheerschappij over
de Osmanen. II, de Groote, 1451/81, geb.
1430 ; nam 1453 Konstantinopel in en vernietigde de Gri. heersehappij. Veroverde de omliggende landen. III, 1595/1603, geb. 1566 ;
bloedig tyran. IV, 1648/87, geb. 1641 ; werd
eenige malen verslagen en stierf '92 in de
gevangenis. V, Resehad, sedert 1909, geb.

grond in een kunstig gegraven gangen-stelsel, des zomers vlak onder de oppervlakte,
des winters dieper. Heeft stevige graafna-

gels, waarmede hij verbazend snel den grond
kan omwoelen. Zijn oogen zijn bijna als bedekt, daardoor is de mol zoo goed als blind.
Hij heeft een zwart-grauw, zacht huidje. Is
zeer nuttig, doch soms lastig.
Mola,
stad, It. prov. Bari, 14,490 inw. ;

scheepsbouw.
Molasse, fij nkorrelig, grijs zandsteen.
linker zijrivier van de Elbe, in
Moldau,

Bohemen, 410 K.M. lang.
Moldavia, voorheen een vorstendom, thans
N.'lijk deal van Rumenie, sedert 1859.
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Moleculair,
wat op de moleculen betrekking heeft. M. kracht, de kracht der moleculen om elkander aan to trekken of of te
stooten.
Moleculair gewicht, de som der atoomgewichten der verschillende scheikundige elementen.
Moleculen, de allerkleinste deeltjes die
men zich denken kan van een scheikundig
verbonden stof. Zijn weer to scheiden in
atomen.
Molenaarsgraaf, gem., Z.-Holl., bij Sliedrecht, 593 inw.
Molenbeek-St.-Jan, stad, Beig. prov. Brabant, 58,445 inw. Voorstad van Brussel.
(Willem L. P. A.) Ned.
Molengraaff,
jurist, geb. 1858 ; prof. te Utrecht.
(Jacob) Ned. physioloog,
Moleschott,
1822/93 ; was in verschillende plaatsen prof.
Gest. te Rome. Hoofdverteaenwoordiger der

J. MOLESCHOTT.

leer van de eenheid van kracht en stof, voorvechter voor het monisme. Hij ontwikkelde
het phisiologisch materialisme tot een zuiver
wijsgeerig stelsel. Schreef verschillende werken.
(Fr.) overlast, ongelegenheid,
Molestatie,
kwelling.
Molesteeren, belastigen, overlast doen,
kwellen.
Molfetta, stad aan de Adriatische Zee, It.
prov. Bari, 40,641 inw. ; haven, scheepsbouw.
Moliere, (Jean Baptiste Poquelin, genaamd) een der grootste Fr. blijspeldichters,

MOLIERE.

1622/73. Schreef een reeks, thans nog opgang makende, tooneelstukken, waarin hij
zelf de hoofdrollen vervulde. Hem werd een
kerkelijke begrafenis geweigerd. Gedurende
de Fr. revolutie werd zijn stoffelijk overschot

Mon

in het Pantheon bijgezet, doch 1817 weder
naar het kerkhof gebracht en mast Lafontaine ter aarde besteld. 'Tot nog toe is nog
geen dichter opgestaan, die M. overtrof.
Moline, stad, staat Illinois, N.-Am.,
17,248 inw.
Molitor, (Gabriel Jean Joseph, graaf) Fr.
maarschalk, 1770/1849.
Moll, dorp, Belg. prov. Antwerpen, 6800
inw.
Mollusken, weekdieren. (Zie aid.)
Moloch, was in de 8e eeuw voor Chr. een
aangebeden ijzeren beeld der Kanaanieten.
Inwendig hol. Werd vereerd met menschenoffers. Zie Baal.
Mologa, linker zijrivier van den Wolga,
544 K.M. lang.
Molshoopen, de hoopen aarde, die de mollen uit de gangen graven en opwerpen. Is de
beste aarde en vrij van insecten.
Moltke, (Helmuth Karl, graaf von) Pruisisch generaal-veldmaarschalk, 1800/91 ;
woonde '39 de Turksche veldtochten tegen
Mehemed-Ali bij. Ontwierp de veldtochtplannen voor de oorlogen van '66 en '70/71.
Werd '70 in den erfelijken adelstand opgenomen. '67 lid van den Duitschen Rijksdag.
Was ook schrijver, o. a. over Turksche toestanden.
Molton, een weefsel van wol en katoen.
Moltzer, (Jacob Pieter) Ned. jurist, geb.
1850 ; prof. te Amsterdam.
Molukken, (Specerij-eilanden) de eilandengroep in Ned. 0.-Indie, tusschen het eiland
Celebes en Nieuw-Guinea, 55,741 K.M. 2 ,
rt de 17e eeuw
375,000 inw. Behooren sede
aan Ned.
Mombas, stad op Zanzibar, 20,000 inw.
Moment, oogenblik, tijdstip.
Monaco, een vorstendom aan het W.'lijk
deel der Golf van Genua, dicht bij de grens
van It., 11 K.M. 2 , 15,180 inw. Hoofdst. M.,
3292 inw., meest Kath. Het is een absolute
erfmonarchie ; leger sedert 1889 afgeschaft.
Hoofdstad is een badplaats met speelbank
Monte-Carlo.
Monaghan, Iersch graafschap, prov. Ulster, 1294 K.M. 2 , 74,505 inw. Hoofdstad M.,
3000 inw. ; weverijen.
Monarch, alleenheerscher, zelfheerscher.
(Gri.) een regeeringsvorm
Monarchie,
waarbij een persoon als hoofd van den staat
beschouwd wordt. Deze noemt men onbeperkt,
als het hoofd (de monarch) de hoogste staatsmachten in handen heeft en beperkt of constitutioneel, als de monarch de staatsmachten met verschillende lichamen deelt.
Monastir, Turksch vilajet, 27,300 K.M. 2 ,
750,000 inw. Hoofdst. M., 50,000 inw.
Monboetoe, een in 1875 ontdekte volksstam
in Centr.-Afrika, waaronder kannibalen.

Mon
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dorp, Belg. prov.
Monceau-sur-Sambre,
Henegouwen, 8750 inw.
Month, (Karel Philip) Ned. musicus, geb.
1842.
Mondego, kustrivier in Port., 200 K.M.
lang.
Mond- en klauwzeer, een veeziekte, die
ook op den mensch kan overgaan. Is een uitslagziekte, meest bij rundvee, gewoonlijk
goedaardig, doch zeer besmettelijk.
Mondig, meerderjarig, (zie ald.).
Mondooi, stad, It. prov. Cuneo, 19,255 inw.
Mondragon, (Christoffel) Spaansch bevelhebber, 1504/96 ; werd 1573 stadhouder van
Zeeland.
stad, Sp. prey. Lugo, 12,664
Monforte,
inw.
Monghir, stad, Eng.-Indische prov. Bekar,
57,077 inw.
Monge, (Gaspard) Fr. wis- en natuurkundige, 1746/1818 ; uitvinder der beschrijvende
meetkunde.
Mongibello, It. naam voor Etna.
Mongolen, naam voor de nomadenvolken
die Mongolia en omliggende landen bewonen.
In de 13e eeuw vereenigden zich de verschillende Midd.- en O.-Aziatische volksstammen,
deden groote veroveringen en spoedig strekte
het Mongoolsche rijk zich uit van de 0.-Chineesche zee tot Polen en van den Himalaya
tot in Siberia. Het rijk ging door innerlijke
twisten in de 15e eeuw to gronde, slechts in
Turkestan werd een nieuw Mongoolsch rijk
gesticht, dat 1739 verloren ging. Nog duidt
men de volkeren met dien naam aan, doch zij
zijn in verschillende stammen verdeeld.
Mongolia, een uitgestrekte, meest woeste,
doch op sommige plaatsen vruchtbare streek
in China, Mandsjoerije en ten deele Siberia.
(2) naam voor een Chin. prov., 3,543,000
K.M. 2 , ongev. 2 mill. inw.
Monier-systeem, -stelsel of -bouw, naam
voor cementbouw met gevlochten ijzerwerk
als begin en voor inwendigen steun.
Monisme, (Gri.) eenheidsleer, een phil.
wereldaanschouwing, waarbij alles tot een
principe wordt teruggebracht. Staat tegenover het Dualisme.
Monitor, naam voor een zwaar gepantserd
oorlogsschip, ligt laag op het water en dient
tot verdediging der kusten en riviermondingen.
Monk, (Georg) Eng. veldheer, 1608/70 ; onderwierp Schotland, nam deel aan den oorlog
tegen Ned. Werd door De Ruyter verslagen,
doch versloeg dozen bij North-Foreland.
Monmouth, of Monmouthshire, Eng. graafschap, 1499 K.M. 2 , 230,806 inw. Prod. :
graan, gerst, ijzer en steenkool. Hoofdst.
M., 5095 inw.
Monnik, kluizenaar, kloosterling.

Mon

Monnikendam, gem., N.-Holl., aan de Zuiderzee, bij Amsterdam, 2447 inw. ; kaaahandel.
Mono..., Gri. voorzetsel : alleen, een....
Monocle,
glas, kijker, vergrootglas voor
een tog.
Monogamle, (Gri.) het huwelijk tusschen
een man en een vrouw ; eenparig.
Monogram, handteekening, door elkander
gevlochten beginletters van den naam.
Monoloog, (Gri.) alleenspraak.
Monomanie, (Gri.) een worm van krankzinnigheid, het vasthouden aan een idee-fire.
Monophagen, dieren, die slechts een soort
voedsel gebruiken.
Monopoli,
stad, It. prov. Bari, aan de
Adriatische Zee, 22,545 inw. ; haven.
Monopolie, alleenhandel, een handel waarbij concurrentie of mededinging is buitengesloten.
Monotheisme, (Gri.) het gelooven aan den
God.
Monreale, stad op Sicilia, It. prov. Palermo, 23,556 inw.
Monrce, (James) 5e president der Ver.Staten van N.-Am., 1759/1831 ; was van 1817
tot '25 president. Vaardigde het verbod uit
van inmenging van een of anderen Eur.
staat, in de Am. aangelegenheden.
Monrovia,
hoofdstad, W.-Afrikaanschen
Negerstaat Liberia, 5000 inw. ; haven.
Mons, (Bergen) hoofdst., Befg. prov. Henegouwen, 27,015 inw. ; steenkoolmijnen, textielindustrie.
Monseigneur, afgekort Mgr. titel voor eon
hooggeplaatst R.-Kath. geestelijke.
Monsieur, (Fr.) mijnheer.
Mons pietatis, bank van leening.
gem., Z.-Holl., bij Delft, 5615
Monster,
inw.
dienstnemen (op schip of in
Monsteren,
het leger).
Monstrans, een meestal zeer kostbaren
beker in de R.-Kath. kerk, waarin de gewijde hostie wordt rondgedragen
Mont, (Fr.) berg. Sp. en It. Monte.
Montagnard, (Fr.) bergbewoner ; lid der
bergpartij. (Zie ald.).
Montana, staat der Ver. Staten van N.Am., in de Rocky Mountains, 378,330 K.M.',
243,329 inw. ; rijk aan metalen. Hoofdst.
Helena. Werd 1864 territorium, '89 staat.
Montargis,
stad, Fr. dep. Loiret, 12,351
inw.
hoofdst., Fr. dep. Tarn-etMoutauban,
Garonne, 30,506 inw. ; textielindustrie.
Montblanc, witte berg, hoogste berggroep
der Alpen, gelegen in de Pennische Alpen,
4810 M. hoog.
Montceau les Mines, stad, Fr. dep. Saoneet-Loire, 28,779 invr.
-

-
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Mont-Cenis, berg in de Cottische Alpen,
Fr. dep. Savoie, 3594 M. hoog ; pas 2098 M.
hoog. Spoorwegtunnel, 1857/71 geboord.
Mont-Clair,
stad, staat New-Jersey, N.Am., 13,962 inw.
stad, Fr. dep. Landes,
Mont-de-Marsan,
11,604 inw.
Monte-Antelao, top der Dolomieten, It., in
Venetia, 3263 M. hoog.
Monte-Carlo, zie Monaco.
Monte-Christo, It. eiland, Z.'lijk van Elba.
Monteeren, samenstellen, machines samenstellen uit de verschillende deelen.
(Sir Moses) Joodsch philanMontefiore,
troop, 1784/1885 ; hielp waar hij kon de verdrukte Joden.
Montegnee, stad, Belg. prov. Luik, 8330
inw.
Monteleone, stad, It. prov. Catanzaro,
12,997 inw.
(2) top der St. Gotthard-groep, 3565 M.
hoog.
Montelimar, stad, Fr. dep. Drome, 13,351
inw.
Kara-Dagh)
(Turk sch :
Montenegro,
„Zwarte Berg", onafhankelijk vorstendom
op het W.'lijk Balkanschiereiland, tusschen

Zwitsl., 4638 M. hoog ; pas Matterjoch, hoogste Alpenpas, 3322 M. hoog.
stad op Sicilia, It.
Monte-San-Guiliano,
prov. Trapani, 28,939 inw.
Monte-Sant-Angelo, stad, It. prov. Foggia,
21,870 inw.
Montes-Claros, stad, staat Minas-Geraes,
Braz., 61,555 inw.
Monteur, iemand die bekend is met de opstelling of samenstelling van een machine.
Montevideo, hoofdst. der Z.-Amerikaansche
republiek Uruguay, aan de monding der Rio
de la Plata, 416,000 inw. ; handel een scheepvaart.
Monteviso, berg der Cottische Alpen, 3843
M. hoog.
Monte-Zebru, berg in Tirol, 3735 M. hoog.
Mont-Ferrat, was 1574/1703 een zelf standig hertogdom, thans deel van de It. prov.
Turijn.
gem., Utrecht, bij Woerden,
Montfoort,
1757 inw.
Montfort, gem., Limb., bij Roermond, 954
inw.
(Joseph Michiel) uitvinder
Montgolfier,
van den luchtballon, 1745/1810, en zijn broeder (Jacq. Etienne) 1745/99. Eerste proeftocht was in 1782.
Montgolfiere, naam voor den luchtballon,
door Montgolfier uitgevonden.

WAPEN VAN MONTENEGRO.

Bosnia, Turkije en de Adriatische Zee ; 9080
K.M. 2 , 227,841 inw. ; meest Servisch sprekend en Gri.-Orthodox, R.-Kath. of Mohammedaansch. Het land is bergachtig, veel
kalkrotsen en heeft een gezond klimaat.
Hoofdbedrijven zijn : veeteelt en eenige
landbouw, meest van mais, aardappelen,
groenten, granen en vruchten ; verder visscherij. Het is een erfelijke absolute monarchic met een senaat van 12 leden en een
volksvertegenwoordiging. Er is algemeene
dienstplicht tot 60 jaar, korte oefeningstijd.
Geoefende manschappen ongeveer 36.000.
Hoofdst. Cotinje (4355 inw.) Telegraaflijnen :
850 K.M. Het land was tot 1389 van Servie
afhankelijk en kwam toen onder Venetia,
1515 onder Turkije en 1697 onder de nu nog
heerschende dynastie. 1852 weder een vorstendom en 1878 geheel onafhankelijk verklaard met vergrooting van het gebied.
stad, It. prov. Siena,
Montepulciano,
15,399 inw.
Monterey, hoofdst., staat Nieuw-(Nuevo)
Leon, Mexico, 56,855 inw.
Monte-Rosa, berggroep der Alpen, in

MONTGOLFIERE.

Montgomery, graafschap in Wales, Eng.,
2003 K.M. 2 , 54,892 inw. Hoofdst. Welshpool.
(2) Hoofdst. van staat Alabama, N.-Am.,
30,346 inw.
stad, Belg. prov. HenegouMontignies,
wen, 19,800 inw., aan de Sambre. Mijnen ea
fabrieken.
Montilla, stad, Spaansche prov. Cordova,
13,790 inw.
Mont-lseran, zie Iseran.
stad, Fr. dep. Allier, 35,062
Montlucon,
inw.
een verhoogd stadsdeel van
Montmartre,
Parijs, aan de N.'lijke zijde ; was dikwiila
middelpunt van bloedige gevechten.
Montoro, stad, Sp. prov. Cordova, 12,568
inw.
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Mont-Pepe,

Mor

zie Martinique en Saint- rug omgeven ; 22,221 K.M. 2, 2,532,212 inw. ;
waarvan 95 % Kath. Het land is : 56 % akMontpellier, stad, Fr. dep. Herault, 75,950 kerland, 11 % weiden en 27 % bosch. Er is
inw.
landbouw, veeteelt, bergbouw, handel en inMontreal, stad in Canada, prov. Quebec, dustrie. Er is een Landdag van 30 laden,
op het eiland in den St. Laurentsstroom, terwiji 22 afgevaardigden naar den Rijksraad
267,730 inw. ; gewichtige industriestad.
worden gezonden. Hoofdst. Briinn. Van de
Montreull, stad, O.'lijk van Parijs, dep. 6e eeuw tot 864 was het een zelf standig
Seine, 31,773 inw.
koninkrijk. 1096 kwam het aan Bohemen.
Montreux, gem., Zwits. kanton Waadt, 1197 werd het een. markgraafschap en kwam
aan het Meer van Geneve, 15,854 inw. ; heer- 1526 aan 0.-rijk ; 1849 kroonland.
Morbihan,
dep. aan de N.'lijke Fr. W.lijke winterverblijfplaats.
Montrose, havenstad, 0.-kust van Schot- kust, 6798 K.M. 2 , 573,152 inw. Hoofdst.
Vannes.
land, graafschap Forfar, 12,401 inw.
Morbille, mazelen. (Zie ald.)
Montrouge, gem. bij Parijs, 17,298 inw.
Mont-St. Amand, gem., Belg., prov. 0.Mordwijnen, een Finsche volksstam, aan
den Wolga, ongev. 792,000 zielen. Gri.-Kath.
Vlaanderen, 12,000 inw.
Montuur, of monteering, uitrusting ; de
More, (sir Thomas) Eng. staatsman, 1478/
noodige deelen om een geheel te vormen ; 1535 ; werd 1529 kanselier. Wilde zich niet
alles wat noodig is tot het samenstellen van voegen naar het geloof des konings en het
huwelijk van dezen (Hendrik VIII) niet onthet een of ander.
Monumenten, gedenkteekenen, kunst wer- binden, waarop hij onthoofd werd. Een werk
van hem werd in bijna alle talen overgezet.
ken ter herinnering.
Monza,
stad, It. prov. Milaan, 42,509 1895 het laatst in 't Duitsch.
Morea, nieuwere naam voor Peloponnesus.
inw. ; hier werd 29/7 1900 koning Humbert
hoofdst., staat Michoacan,
Morelia,
vermoord.
Mooetan, rijkje op Celebes, Ned.-Indic, Mexico, 37,872 inw.
Morellen, een kersensoort.
18,000 inw.
Mook-en-Middelaar, gem., Limb., bij Gennep, 1498 inw.
Mookerheide, heide bij Mook, Limb. ; hier
werden de Ned. 14/4 1574 door de Sp. verslagen en sneuvelde Lodewijk en Hendrik van
Nassau.
gem., Z.-Holl., bij Gouda,
Moordrecht,
2340 inw.
MORELLEN.
Moore, (Thomas) Eng. dichter, 1779/1852.
Mooren, de gemengde bevolking der steden
Morelos,
staat van Mexico, 7082 K.M. 2 ,
van de Mohammedaansche wereld, o. a. in
N.'lijk Afrika, van Tunis tot Marokko. Hun 160,115 inw. Hoofdst. Cuernavaca. In M. een
taal is Arabisch. De tegenwoordige M. zijn stad M., 14,300 inw.
Morendo, (It.) wegstervend.
de vermenging der Arabieren en Berbers. Zij
Mores, (Lat.) reden, meervoud van Mos.
veroverden 711 het grootste deel van Spanle,
Moresby-eilanden, een groep van ongev. 60
alwaar zij ongeveer 800 jaar heerschten.
kleine eilandjes aan de Z.-O.-spits van
Moraal, de zeden-, plichten-, deugdenleer.
elijken grondslag. Het Nieuw-Guinea.
leder begrip van zed
Moresnet,
een onder Pruisisch en Belg.
begrip van goed en kwaad.
toezicht staand neutraal gebied, tusschen
Moraalphilosophie of ethiek, zedenkunde, Belg., Ned. prov. Limb. en Pruisen, bij
de wetenschap, die tracht te vinden wat goed Aaken, 3.3 K.M. 2 , 3400 inw. Daarin Altenen wat kwaad is.
berg.
stad, Eng.-Indische N.-W.
Moradabad,
Moret y Prendugast, Sp. staatsman, geb.
prov., 75,128 inw.
1838 ; sedert 1909 voor de derde maal eerste
Moralist, zedenleeraar, zedenmeester.
minister.
Moraliteit, zedelijkheid.
Morgana, (Fata-) zie Fata-Morgana.
Moratalla, stad, Sp. prov. Murcia, 12,816
Morganatisch huwelijk, ook wel huwelijk
inw.
met de linkerhand, een huwelijk tusschen
Morava, rechter zijrivier van den Donau, een hoogadellijken man en een minder adelin Servie, 335 K.M. lang.
lijke vrouw, die zich verbindt den naam en
Morava,
markgraafschap en kroonland het wapen van den man niet te zullen voevan 0.-rijk.-Hong. Het is een laag dalland ren, terwijl de kinderen ook slechts den naam
en aan een zijde door den Moravischen land- en het vermogen der moeder erven.
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Morgan, (John Pierpont) een der rijksten
der wereld, geb. 1837 ; stichtte verschillende
ijzer- en staaltrusts en verschillende spoorwegen, die hem millioenen aanbrachten.
Morgen, voorheen een landmaat, in verschillende streken ook verschillend van
grootte.
Morgenland, de Oostersche landen.
Morgue, doodenzaal, gebouw voor de tentoonstelling en schouwing van drenkelingen ;
bekend is de M. van Parijs.
Moritz, Duitsche naam voor Maurits.
Morlaix, stad, Fr. dep. Finistere, 16,086
inw.
Morlaken, Servisch-Kroatische volksstam,
aan de 0.-kust van de Adriatische Zee.
Morley, stad, Eng. graafschap York,
23,638 inw.
Mormonen,
(Latter Day Saints) de zich
noemende „heiligen van den laatsten dag",
een godsdienst gezindte uit Amerika, gesticht door Joe Smith (1805/44). Deze schreef
een boek, „Het Mormonenboek" (zie bij
Smith), dat nets is als een roman, waarin
gezegd wordt, dat de in Am. wonende India-.
nen, de nakomelingen zijn van de 10 stammen Israels en dat J. Smith eens de heilige
boeken zou vinden, deze vertalen en de heilige secte zou stichten. Dat boek was het
voorspelde boek. Verder is het een veelgodengeloof. De god van het yolk was Joe Smith
of zijn opvolgers, boven dezen staat Jezus,
daarboven Adam, dan Jehova en daarboven
Elohim, die de hoogste is. De volgelingen
van Smith werden al spoedig vervolgd en in
een der vechtpartijen viel Smith. Zij verhuisden naar Utah, verkregen daar rechten, terwijl hun voorganger en opvolger van Smith,
Brigham Young, tot gouverneur werd benoemd. Gest. 1871. Deze stelde de veelwijverij in, volgens zijn zeggen op last van een
openbaring. Sedert kort worden de M. weer
vervolgd wegens de veelwijverij en trekken zij
naar Mexico. De leer is vol tegenstrijdigheden en een mengsel van verbazende phantasie, Christendom, Boeddhisme, Jodendom en
allerlei mythologische fabelen, die met groote
brutaalheid voor waarheid worden verkocht.
Vele Europeanen, waaronder Ned., trokken
en vertrekken nog naar Utah.
Moron de la Frontera, stad, Sp. prow. Sevilla, 14,359 inw.
de zoon van Somnus (slaap),
Morpheus,
god der droomen.
Morphine, de alkaloide van opium, is een
narcotisch vergif. Kleine hoeveelheden wekken op en veroorzaken daarna slaap, terwijl
grootere hoeveelheid een langen slaap kan
veroorzaken en zelfs den dood, doch ook, zoo
weder te veel wordt toegediend, na den
slaap, verlamming. Inspuitingen onder de
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huid wekken op, noch maken verslaafd en
vernietigen het zenuwgestel.
Morphinisme, verslaafdheid aan morphine.
Mors, Deensch eiland in het Limfjord, 384
K.M. 2, 18,933 inw.
Morse, (Samuel Finley Breese) Ameri-

S. F. B. MORSE.

kaansch technicus, 1791/1872 ; uitvinder der
electro-magnetische telegraaf.
Morsjansk,
stad, Russ. gouv. Tambow,
27,756 in.w.
Mort, (Fr.) flood.
Morteismans,
(Lodewijk) Vlaamsch dichter, geb. 1868 ; schreef o. a. „Mei".
Mortier, een kort en wijd stuk geschut,
ingericht om doelen te treffen, die b.v. ach-

MORTIER.

ter een wal liggen. Deze werpen projectielen,
bijna een uur gaans ver, welke na den val
uiteenspringen en groote verwoestingen aanrichten.
Morus, Moerbezie-boom.
Mos, (IJslandsche) een der korstmossen
van IJsland, zie Korstmossen.
Mosasaurus, groot, voorwereldlijk, hagedisachtig dier uit de krijtformatie, laatste der
zeebewonende hagedissen. Gevonden in den
St. Pietersberg te Maastricht.
Mosdieren, (Polyzoa) groep van de laagst
bewerktuigde wezens, koplooze dieren, die
veel gelijken op polypen. Vormen ook een
kolonie of stok, zij bewonen de zee en enkele
soorten zoetwater, terwijl zeer weinigen zich
vrij kunnen bewegen.

,
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stad, Russ. gouv. Ciskaukasie, kruisbloemigen. De zaden worden gebr*ikt
tot bereiding der bekende specerij.
Moskee,
(Arab.) naam voor de openbare
bedehuizen der Mohammedanen ; tempel.
Moskou, (Russ. : Moskwa) Russ. gouv.,
33,304 K.M. 2 , 2,443,356 inw. Hoofdst. M.,
de 2e hoofdst. van Rusl. en residentie, met
de voorsteden 1,173,427 inw. M. heeft veel
prachtige gebouwen, waaronder zeer schoone
kunstwerken ; er zijn 400 kerken en er is,
naast allerlei grootsteedsche inrichtingen,
een uitgebreide handel en industrie. De stad
is in verschillende wijken gebouwd, waarin de
verschillende standen wonen. M. werd 1147
gesticht, 1812 door de Fr. ingenomen, doch
door de Russen in brand gestoken, waardoor
MOSTERD.
Napoleon den ongelukkigen terugtocht moest
aanvaarden.
Mosterdzaad, zaad van de mosterdplant.
Mosoel,
Turksch vilaj et, 75,700 K.M. 2 ,
Motherwell,
stad, Schotsch graafschap
300,000 inw. Hoofdst. M., aan den Tigris,
Lanark, 30,421 inw.
60,000 inw. ; handel en industrie.
Motie,
(Lat.) beweging, voorslag, voorMossel,
(Jacob) was 1750/61 gouverneur
stel ; korte saamgevatte meening van een
van Ned.-Indic, geb. 1704.
vergadering, die in stemming wordt ge(2) (Isaac) solo-cellist, geb. 1870.
bracht en na aanname openbaar gemaakt.
(3) (Max) violist, geb. 1871.
Motief, beweeggrond, drijfveer, prikkel,
Mosselen,
(Mytiliacea) een geslacht van
weekdieren, hebben gelijkvormige schelpen spoorslag.
Motiveeren, met reden omkleeden, staven.
en een tongvormigen voet ; hechten zich op
Motoren, werktuigen, die dienen om naallerlei voorwerpen vast. Komen meest in de
tuurlijke krachten om te zetten in bruikNoordzee voor ; vele soorten zijn eetbaar.
Mosselkreek,
een water in Zeeland, tus- baren mechanischen worm van arbeidsvermogen, b.v. windmolens, watermolens, doch ook
schen Tholen en Philipsland.
die werktuigen, die door ontploffing werken
Mossen, (Misci) een afdeeling der Cryptogas-, spiritus-, benzine- en petroleum-M.
gamen, verdeeld in Bladmossen en Lever- als
de stoommachine is een motor.
mossen. Zijn in vele gevallen nuttig, o. a. Ook
Motorboot, boot of schip bewogen door
voor de vorming van veep, et bekleeden van een
motor. M.-wagen, wagen, bewogen door
rotsen en naakten grond, voor het bewaren een motor.
van water, waarvan de daartusschen groeienMotril, stad, Sp. prow. Cranada, 17,122
de planten hun nut hebben. Zij zijn echter inw.
; loodmijnen.
schadelijk in weilanden en op boomschors.
Motten, algemeene naam voor een groote
Mossley, stad, Eng. graafschap Lancaster, fam. van schubvleugelige insecten. Alleen
13,452 inw.
Europa zijn ongev. 1500 soorten. De geMost, (Johann Joseph) anarchist, geb. vreesde kleedermot (Tinea pellionella) zijn
1846 ; van beroep boekdrukker. Trok als ge- kleine vlindertjes, waarvan de rupsjes de
zel door Duitschl., It., Oostenrijk en Zwitsl., verwoestingen aan de goederen aanbrengen.
werd te Berlijn redacteur der „Freie
M ot t I, (Felix) 0' rij k sch muziek-dirigent
Presse". Hij werd door zijn schrijven ver- en componist, geb. 1856.
schillende malen veroordeeld. '74/77 in den
Motto, (It.) zinspreuk, opschrift, kernRijksdag, '79 verbannen. Trok toen naar spreuk.
Londen, waar hij „Die Freiheit" uitgaf, zijn
Moule, (Le) havenstad, O.kust van Guadedemocratische gezindheid steeds meer laten- loupe, Fr. W.-Indisch eiland, 11,257 inw.
de varen. 1881 tot 16 maanden gevangenisMoulins, hoofdst., Fr. dep. Ailiers, 22,731
straf veroordeeld. Toen trok hij naar Ame- inw.
rika en gaf er weder Freiheit" uit.
Monnier, (Guillaume Jacq. Daniel) Ned.
Werd ook daar '86 en '87 tot gevangenisstraf wiskundige, geb. 1854.
veroordeeld ; sedert '97 in Buffalo.
Mountain Ash, stad, Eng. graafschap,
Mostaganem, stad in Algeria, dep. Oran, Glamorgan (Wales), 31,093 inw.
18,090 inw.
Mountains, (Eng.) bergen, gebergte ; meerMostar, voormalige hoofdst. van Herzego- voud van Mount, berg.
vina, 17,010 inw. ; wapenfabriek.
Mount-Carmel, stad, staat Pennsylvania,
plantengeslacht der fam. der N.-Am., 13,179 inw.
Mosterd,
Mosdok,

14,583 inw.
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Mount-Vernon, stad, staat New-York, N.Am., 21,228 inw.
Mouscron, fabrieksoord, Belg. prov. W.Vlaanderen, 18,909 inw. ; textielindustrie.
Mousseeren, (Fr.) schuimen.
Mousseline, neteldoek.
Mout, is het graan (meest gerst), dat in
zijn kieming is gestoort. Heeft daardoor de
eigenschap verkregen, groote hoeveelheden
aanwezig zetmeel in dixtrine en suiker om te
zetten. Het ontstaat, doordat men gerst of
graan eenige dagen in water geweekt, heeft
laten ontkiemen tot de worteltjes eenige
streepen lang waren en daarna droogt en de
worteltjes verwijdert.
Mozalek, kunst werken, samengesteld uit
een groot aantal stukjes glas, steen, marmer enz. van verschillende kleu
ren. Werd
door de Rom. reeds zeer schoon samengesteld
op vloeren, was echter uit het 0. overgebracht.
Moza'isch, afkomstig van Mozes.
Mozambique, Port. bezitting op de 0.-kust
van Afrika, van Kaap Delgado tot Delgoabaai, verdeeld in Mozambique en Sofalla.
Doorstroomt door de Zambezi. Hoofdst. M.,
op het eiland M., 7400 inw. Prod. : tarwe,
mais, koffie, ivoor enz.
(2) (Straat van) zeestraat tusschen Afrika
en Madagaskar.
Mozart, (Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb) gewoonlijk Wolfgang Amadeus M., een der grootste Duitsche toonkun-

J. C. W. J. MOZART.

stenaars, 1756/1791; begon met zijn zuster
op zesjarigen leeftijd verschillende kunstreizen, was verschillende malen in Holl. Men
kent 626 werken van hem, waaronder 23
opera's, o. a. „Hochzeit des Figaros", „Don
Juan", „Die Zauberflote", enz.
(2) (Maria Anna) zuster van den vorige,
1751/1829 ; klavierkunstenares, gehuwd met
vrijheer von Sonnenberg.
Mozes, de bevrijder, aanvoerder en wetgever der Israelieten. Werd ongev. 1600 v.
Chr. geboren uit den stam Levi, zoon van
Amram en Jochebeth. Over zijn jeugd zijn
allerlei sage, hij zou als nieuw geborene
moeten vermoord worden, werd door zijn
moeder in een biezen mandie in de rivier

Mug

gezet, gered en opgevoed door een Egyptische
koningsdochter. Daardoor was hij geleerd ea
ingewijd in de geheimen der Eg. beschaving.
Hij stichtte een nieuwen godsdienst en is de
man geweekt, die den dienst aan e'en God
bij de Israblieten heeft ingevoerd. Hij moist,
met hulp van God door plagen, op 80-jarigen
leeftijd, het verlof van koning Farao te verkrijgen om met zijn yolk weg te trekken. Na
op wonderlijke wijze door de Roode Zee te
zijn getrokken en nadat het leger van koning
Farao was omgekomen, zwierf hij met het
yolk 40 jaren in de woestijn rond. Hij kondigde de Tien geboden af, de Ark des verbonds werd vervaardigd, terwijl hij erkend
werd als de profeet van den eenen god Javeh.
Reeds was hij de grens van Kanaan genaderd, doch door ongeloof van het yolk en
tegenstand der Edomieten en Moabieten,
moest hij weder terugkeeren in de woestijn.
120 jaar oud, stierf hij op den berg Nebo,
vanwaar hij Kanaan kon zien. De onderzoekingen hebben duidelijk bewezen, dat hij
slechts drie jaar in de woestijn was en slechts
84 jaar oud gestorven is. Zie Kanaan en
Joden. Zijn werken zijn de eerste 5 boeken
van het Oude Testament. Zij dragen echter
duidelijk de sporen, niet uit dien tijd te zijn
en volgens eenigen zijn zij ongev. tusschen
458 en 444 voor Chr. samengesteld uit oudere
werken, waarvan de Tien geboden slechts van
Mozes zijn en andere deelen brokstukken uit
de geschiedenis van dien tijd.
Mr., afkorting van Meester, Mister of
Monsieur.
Mrs., afkorting voor Mistress.
Msgr., afkorting voor Monseigneur of Monsignore.
Msta, bevaarbare rivier in Rusl., 425 K.M.
lang.
Mucius, (Gajus) Scaevola, de Linksche,
ging, toen Rome door Porsena, koning der
Etruscers, 507 v. Chr., belegerd werd, in
het vijandelijke leger om dien koning te
dooden, doch trof diens geheim schrijver. Hij
werd voor den koning gebracht en bedreigd
met marteling, waarop M. naar een altaar
liep, zijn hand in 't vuur stak en deze zonder
zijn gezicht te vertrekken, liet verbranden,
als bewijs dat hij niet bang voor marteling
was. Hierop mocht hij vrij uit gaan en spoedig werd de vrede gesloten.
(Karl) Duitsch componist en
Muck,
muziek-dirigent, geb. 1859.
Mud, een inhoudsmaat voor droge waren
1 H.L.
Muggen, (Tipulariae) groep van 2-vleugelige insecten, hebben zeer veel soorten. Velez
advormigen ringsnuit en sfeekhebben een dra
borstels ; de meesten zijn onschadelijk, dock
meest zeer lastig, terwijl thans voor vast
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wordt aangenomen, dat zij de overbrengsters
zijn van vele ziekten.

M UG.

Miihlhausen, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Erfurt, 33,428 inw.
MOhlheim, (1) am Rhein, stad, Pruisisch
regeeringsdistr. Keulen, 49,357 inw. ; industrie.
(2) aan de Rhur, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Dusseldorf, 38,280 inw. ; industrie,
kolenmijnen.
Muiden, gem., N.-Holl., bij Hilversum,
2444.
Muiderberg, dorp, gem. Muiden ; buitenverblijven.
Muildieren, (Equus mulus) bastaarden van
een ezel (hengst) en een paard (merrie).
Muilezel, (Equus hinnus) bastaard van een
ezelin en een paard (hengst).
Muiterij, is de vereenigde weerspannigheid
of insubordinatie van soldaten of matrozen.
Muizen, (Murina) een soortenrijke f am.

MUIS.

der knaagdieren, zijn over de geheele wereld
verspreid.
Mukden, zie Moekden.
Mulatten, kleurlingen, de afstammelingen
van blanken en zwarten.
Mulde, linker-zijrivier van de Elbe, ontstaat uit de Zwickauer M. en de Berger M.
Mulder,
(Lodewijk) Ned. schrijver, geb.
1822.
(2) (Eduard) prof. in de organische scheikunde te Utrecht, geb. 1832.
Wilhausen, stad in Opper-Elzas, aan de
Ill, 89,118 inw. ; industrie.
zie Miihlheim.
Muller , (Friedr. Max) Duitsch taalvorseller, 1823/1900 ; prof. te Oxford.
(2) (August) Duitsch orientalist, geb.
1846 ; prof. te Weenen.
(3) (Pieter Nicolaas) red. van „De Gids",
geb. 1821.
(4) (Pieter Lodewijk) Ned. geschiedschrijver, 1842/1904 ; prof. te Leiden.
(5) (Wenzel) Duitsch componist en kapelmeester, 1767/1835.

(6)
1848.

Mun

Fzn., (Samuel) Ned. schrijver, geb.

Muller,
(Dr. H. C.) Ned. schrijver en
philoloog, geb. 1855.
(2) (Jacob Wijbrand) Ned. philoloog, geb.
1858.
Multatull, „Ik droeg veel", speud. van
Dekker (E. Douwes).
Multi
, (Lat.) veel
Multicellulair, veelcellig.
Multiplex, (Lat.) veelvoudig.
Multiplicatie, vermenigvuldiging.
Multiplicator, vermenigvuldiger.
Mummies, de door balseming behouden
lijken van menschen, in 't bijzonder uit Eg.,
Mexico en Peru.
Munchen, hoofd- en residentiestad van.
Beieren, aan de, door 7 bruggen overspannen, Isar, 538,983 inw. ; vele schoone gebouwen en kerken, inrichtingen voor kunst
en wetenschappen. Is bekend als de geboorteplaats van vele geleerden en kunstenaars.
Er is industrie. De stad wordt in de 12e
eeuw het eerst genoemd en werd 1253 Beiersche residentie.
Miinchen-Gladbach, zie Gladbach.
(Karl Friedrich HieronyMtinchhausen,
mus, vrijheer von) 1720/97 ; zijne humoristische opsnijderijen werden door Raspe
verzameld en vermeerderd door Burger uitgegeven.
Muncie, stad, Indiana, N.-Am., 20,942 inw.
Mundus, (Lat.) wereld.
Mundus vult decipi, (argo decipiatur) de
wereld wil bedrogen worden (bedrieg haar
dus).
Munkacs, hoofdst., Hong. komitaat Bereg,
14.416 inw.
Munster, Iersche prov., 24,554 K.M 2 .,
1,076,188 inw.
(2) dorp, gem. Dussen, N.-Brab.
(3) een kloosterkerk, kathedraal.
Munster, Pruisisch regeeringsdistr. in
Westfalen, 7253 K.M 2 ., 818,054 inw. Hoofdstad M., en van Westfalen, 81,468 inw. ; industrie, veel schoone gebouwen, waaronder
de Gothische domkerk. 1534/35 onder heerschappij der Wederdoopers. 24/10 1648 Westfaalsche vrede.
(2) (Sebastian) godgeleerde, wis- en aardrijkskundige, 1499/1552.
Munstergeleen, gem., Limb., bij Sittard,
786 inw.
Munt, algem. naam voor de metalen plaatjes, die als ruil- of tusschenmiddel dienst
doen bij den handel ; ook de plaats waar deze
geslagen worden.
Muntendam, gem., Gron., bij Znidbroek,
3712 inw.
Muntmeter, noemt men den automatischen
ga meter, thans in vele plaatsen in gebruik,
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welke na inwerping van een geldstuk (24
Murray, groote rivier in Aus., 1260 K.M.
cent) een hoeveelheid gas doorlaat (1/3 M 3 .). bevaarbaar.
Muscatine, stad, staat Iowa, N.-Am.,
14,073 inw.
Museum, (Gri.) was voorheen elke plaats,
die gewijd was aan de muzen, de plaats waar
men kunst en wetenschap beoefende. Thans
elke verzameling van kunstvoorwerpen ter
bezichtiging en voor onderwij s.
Muskaatnoot, de vrucht van de Myristica
moschata, groeit veel in 0.-Indie en in 't bijzonder op de Molukkeri. Wordt ongev. 8 M.
hoog, de bladeren zijn donkergroen en lichter van onderen De zaadmantel is de beZ/0
kende foelie.
MUNTMETER.
Muskegon, stad, staat Michigan, N.-Am.,
20,818 inw.
Muntwezen, alley wat betrekking heeft op
Musket, oud vuurwapen, van groot kaliber,
het geld als wettelijk betaalmiddel. Wordt moest met een lont ontstoken worden en
geheel door de wet geregeld. Slechts de gesteund op een gaffelvormigen stok.
regeering mag het geld laten aanmunten en
Musketiers, in de 16e eeuw de soldaten,
particulieren mogen in den Rijksmunt slechts
gouden 10-guldenstukken laten maken, tegen
een daarvoor vastgesteld muntloon.
Miinzer,
(Thomas) een dweepziek drijver
uit den tijd der hervorming, geb. ongev.
1489 ; wist verschillende opstanden te bewerken en eischte een geheele ommekeer in het
maatschappelijk en kerkelijk leven. Verbond
zich met de wederdoopers en werd te Miihlhausen als leeraar gekozen en als voorzitter
van den raad gemaakt. Schafte het privaatbezit af .Alles deed hij met beroep op een
inwendig licht, dat hem bezielde. 1525 leed
hij een nederlaag, werd gevangen genomen,
gemarteld en onthoofd.
Murat, (Joachim) koning van Napels, Fr.
MUSRETIER VAN 1585.
maarschalk, 1771/1815 ; was een der helpers gewapend met musketten.
van Napoleon, huwde de jongste zuster van
Muskieten, een muggenfam. uit de warme
dezen. Tork 1805 Weenen binnen, onder- landen, steken verschrikkelijk en zijn gedrukte 1808 den opstand van Madrid, werd vaarlijk door het overbrengen van ziekten.
koning van Napels. Trad 1814 heimelijk met Leven meest in warme, vochtige landen, terNapoleon in onderhandeling, werd krijgs- wijl de larven in stilstaande wateren leven.
rechtelijk doodgeschoten.
Muskus, een sterkriekende stof, die in een
zak of huidplooi, bij de geslachtsdeelen van
het manlijke Muskusdier gevormd wordt. Is
in verschen toestand een zalfachtige, roodbruine stof • en gedroogd bruinzwart. Wordt
in de geneeskunde gebruikt en voor parfumerieen, doch wordt voor het laatste doel veel
vervalscht door een stof, verkregen door
4t \\
inwerking van salpeterzuur op barnsteen.
Muskusdier, een fam. van geweilooze herJ. MURAT.
Murcia, voormalig koninkrijk in Z.-O. Sp. ;
het Z.lijk deel thans prov., 11,537 K.M 2 .,
577,987 inw. Hoofdst. M., 111,693 inw. ;
zijdeindustrie.
Muridhe, stad, staat Minas-Geraes, Braz.,
MUSRUSRAT.
50,189 inw.
Murom, stad, Russ. gouv. Wladimir, ten, uit het gebergte van Midd.-Azie. Bij
het mannetjes-M., scheidt zich de muskus af.
12,589 inw.
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Muskusrat, een fam. van knaagdieren uit Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, terwijl
Am., fam. der woelmuizen.
Wagner de hoofdvertegenwoordiger der draMusschenbroek, (Pieter van) Ned. natuur- matische muziek is.
kundige, 1692/1761 ; prof. to Leiden.
Mykonus,
Gri. eiland der Cycladen, 90
Mussel-A, rivier in Drenthe en Gron.
K.M2 ., 4525 inw. Hoofdst. M., 3382 inw.
Mygale, de grootste spinsoort, waartoe de
vogelspin behoort.
Mylady, (Eng.) aanspraak voor een Lady.
Myloden robustus, een voorwereldlijk dier
uit het Diluvium van N.-Am., 4 M. lang. Is
een soort luipaard.
Mylord, (Eng.) aanspraak voor een Lord.
Myopie, (Gri.) bijziendheid.
Myosotis, Vergeet-mij-nietje.
Myria
(Gri.) tienduizend.
Myrlapoden, Duizendpooten, groep van gelede dieren met 9 a 100 paar pooten ; ongev.
A. DE MUSSET.
600 soorten, zijn meest lichtschuw.
Myrmex, (Gri.) mier.
Musset, (Alfred de) Fr. dichter, hoofd van
Myron, Attisch beeldhouwer uit de 5e eeuw
een Fr. romantische school, 1810/57.
voor Chr., vervaardiger van den „Discusstad, It. prov. Caltanisetta, werper".
Mussomeli,
11,202 inw.
Myrrhe, volgens de Gri. mythologie, de
Mutatie-theorie, veranderingstheorie, is de moeder van Adonis. Haar vader wilde haar
naam, door Dr. Hugo de Vries gegeven aan dooden, maar zij werd in een boom veranzijn bewezen leer, dat het ontstaan der soor- derd, die na eenigen tijd opensprong en
ten niet altijd langen tijd noodig heeft, doch waaruit toen Adonis to voorschijn kwam.
dat ook plotseling soorten kunnen ontstaan,
(2) een gomhars, dat van zelf uit den stam
met afwijkingen, die op de volgende geslach- van een boom uit Arabic vloeit en spoedig in
ten kunnen overgaan.
de lucht verhardt.
Mutualiteit, wederzijdsche verhouding.
Myslowitz, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Mutueel, wederzijdsch.
Oppeln, 14,812 inw. ; steenkoolmijnen.
Muzelman, de belijder van den Islam.
(Gri.) geheimenissen, de geMysterien,
Muzen, in de Gri. mythologie, verschil- heime godendienst, waaraan slechts bestemde
lende vrouwelijke wezens, die de verschillende personen mochten deelnemen. Geschiedde
kunsten beschermden. Komen ook onder den
meest des nachts bij fakkels.
naam van Pieriden en Olympiaden voor. Hun
Mysterieus, geheimzinnig, verborgen, duisaantal is van 3 tot 9. Zij vertoefden bij voorkeur aan een bron. De eerste dienst aan hen ter.
Mysticisme, het geloof aan een verborgen
was aan 3, op den Helicon en wel aan
Mneme (Herinnering), Melete (Overpeinzing), gemeenschap tusschen God en den mensch ;
en Aolde (Gezang). Apollo werd steeds als de neiging tot het wondergeloof.
Mystiek, geheimzinnig, verborgen, duister ;
hun aanvoerder genoemd.
Muzenkinderen, voortbrengselen van kunst het streven naar het onverklaarbare, naar
allerlei geheimleeren.
of wetenschap.
Mystificatie, geheimzinnigmaking ; misleiMuzenzoon, beoefenaar der kunst.
Muziek, bij de Oude Gri., naam voor alle ding der lichtgeloovigen.
Mystisch, geheimzinnig.
fraaie kunsten en wetenschappen, later alleen
Mythe, (Gri.) volksoverlevering, sage, vervoor toonkunst. Werd reeds vroeg beoefend,
vooral bij de Egyptenaren, Joden en Gri. en dichting ; (ook) een vertelling van allerlei
nog bij de alleronbeschaafdste volkeren komen wonderen voor de jeugd.
Mythologie, fabelleer, de leer der mythen,
verschillende vormen van muziek voor. Naar
de uitvoering spreekt men van Instrumen- in 't bijzonder de leer over de mythen der
taal en Vocaal, terwijl men naar den stijl oude volkeren. Zie Gri. M. en Noorsche M.
Mytilene, hoofdst. van Lesbos, 15,000 inw. ;
spreekt van kerk-, kamer-, concert-, opera-,
tooneel-, militaire-, dansmuziek enz. De 1901 door de Fr. bezet.
Myxorrhoe, (Gri.) slijmvloed.
muziek bereikt zijn hoogsten bloei bij Handel,

N.
N o de 14e letter van het Alphabeth ; afkorting van Noord ; ook wel Netto en Nominativus. N.N. beteekent nomen nescio =
naam onbekend.
Naab, linker-zijrivier van den Donau, 3735
K.M. lang.
Naaf, het middelste deel van een wiel,
waarin de as sluit en de spaken bevestigd
zijn.
Naaimachine,

algemeen bekend instrument, het eerst samengesteld door Gibbons,
1844.
Naaldboomen of Kegeldragers, (Coniferae)
verschillende soorten boomen, wier bladeren
bestaan uit scherppuntige naaldjes, welke
altijd groen zijn. Bevatten een eterische
vloeistof. De geslachten zijn gescheiden, de
manlijke knoppen vallen na de bevruchting
af, terwij1 de vrouwelijke zich ontwikkelen
tot de bekende houten vruchten, waartusschen de zaden goed bewaard blijven.
Naaldwijk, gem., Z.-Holl., bij Den Haag,
6214 inw.
Naamsdag, in Kath. kringen evenals de
verjaardag gevierde feestdag. Is de dag,
dien de kerkelijke kalender aangeeft met den
heilige, naar wien men vernoemd is.
Naamlooze Vennootschap, een vereeniging
of maatschappij, die den naam niet draagt
van een of meer der vennooten, terwijl deze
vereeniging als een persoon bij de wet geldt,
waardoor bij eventueele moeilijke gevallen,
slechts de bezittingen der vennootschap aangesproken kunnen worden en de aandeelhouders niet meer verliezen, dan hun gestorte
kapitaal.
Naamval, is de vorm in de schrijftaal,
waardoor men kan zien in welke verhoudingen het zelfstandig naamwoord staat tegenover de overige deelen van den zin.
Naarden, gem., N.-Holl., bij Hilversum,
3835 inw. ; oude vestingwerken. Werd 1572
door de Spanj. uitgemoord.
Naber, (Sam ael Adr.) Ned. philoloog, geb.
1828 ; prof. to Amsterdam.
Nabob, titel voor den stadhouder van een
prov. van het rijk van den Groot-Mogol. Ook
de regeerder van een vazalstaat van Eng.Indi6, of een zeer rijke uit Indie.

Nabulus,
handelsstad, Turk.-Aziatisch
vilajet Beiroet, Palestina, 24,830 inw.
Nachitsjevan, stad, Russ. gouv. Rostov,
29,312 inw.
Nachtbloemen,
noemt men bloemen, die
zich des nachts ontsluiten ; zijn meest wit
of geel.
Nachtegaal, (Sylvia luscina) een onzer
meest geliefde zangvogels ; behonrt tot de
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tandsnaveligen. Is van April tot Sept. hier
en broedt meest laag bij den grond.
Nachtevening, het etmaal waarin dag en
nacht even lang zijn ; gewoonlijk gezegd op
21 Maart en 22 Sept., astronomisch is dit
niet juist.
Nachtmerrie,
algemeene naam voor een
angstigen droom.
Nachtdieren, naam voor die dieren, die
des nachts hun voedsel of buit zoeken en des
daags slapen.
Naerebout, (Frans) een Vlissinger loods,
bekend als menschenredder, 1749/1818.
Nagano, stad op Jap. eiland Nipon, 19,000
inw.
Nagaoka, Jap. eiland, prov. Nigata, 17,000
inw.
Nagara, rivier op Borneo, met plaats N.,
12,000 inw.
Nagasaki, zeehavenstad, Jap. eiland KioeSjioe, 107,422 inw.
Nagels, de hoornachtige schildjes aan wingers en teenen, dienen voor bescherming.
(2) een van week ijzer of koper vervaardigd
instrumentje met kop, dat diem tot het aan
elkander bevestigen van twee stukken ijzer.
(3) ook wel naam voor spijker.
Nagold, linker-zijrivier van de Ems, 92
K.M. lang.
Nagoya,
stad op eiland Nipon, Jap.,
244,145 inw.
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Nagpoor, Eng. staat in Voor-India, 62,261
K.M2 ., 2,982,507 inw. Hoofdst. N., 127,734
Nagy
, (Hong.) groot.
Nagybanya, stad, Hong. komitaat Szatmar,

11,183 inw. ; mijnbouw.
Nagybekskerek,
stad, Hong. komitaat
Torontal, 26,407 inw.
Nagykaroly, stad, Hong. komitaat Szatmar, 15,384 inw.
Nagykikinda, stad, Hong. komitaat Torontal, 24,843 inw.
Nagylak, stad, Hong. komitaat Csanad,
13,631 inw.
stad, Hong. komitaat
Nagyszalonta,
Bihar, 14,107 inw.
Nagyszentmiklos, stad, Hong. komitaat
Torontal, 12,311 inw.
Nahe, linker-zijrivier van den Rijn, mondt
bij Bingen, 130 K.M. lang.
Naitimoe, staat op 't eiland Timor, Ned.Nalef,

natuurlijk, ongekunsteld, onschul-

dig.
Naiviteit, eenvoud, onschuld, argeloosheid.
Najaden, nymf en van stroomende wateren,

de bron nymf en.
Nakatsoe, stad, Jap. prov. Oita, 16,000 inwoners.
Namangan, stad, Russ. prov. Ferghanna,
61,906 inw.
Namen, Belg. prov., 3660 KM2 , 359,198
inw. Prod. : warmer, ijzer, steenkool. Hoofdstad Namen, aan de Sambre en de Maas,
31,196 inw. ; industrie. Het graafschap N.
kwam in de 13e eeuw aan Henegouwen,
1262 aan Vlaanderen, 1801 aan Fr., 1814 aan
Ned. en behoort sedert 1830 aan Belg.
Namur, Fr. naam voor Namen.
hoofdstad, Fr. dep. Meurthe-etNancy,
Moselle, 102,559 inw. ; industrie. In de 12e
eeuw hoofdstad van Lotharingen ; 5/1 1477
nederlaag en dood van Karel den Stoute.
14/8 871 door de Duitsche soldaten bezet.
Nanking, hoofdst., Chin. prov. Kiang-soe,
aan de Jang-tse-kiang, 300,000 inw.
Nanoesa-eilanden, eilandengroep bij Celebes.
Nansen, (Fridtjof) Noorweegsch N.-pool-

Nap

reikte 860 7 1 ; werd 1897 prof. to Christiania.
Nanterre, stad, Fr. dep. Seine, 14,140 inw.
Nantes, stad aan de Loire, hoofdst., Fr.
dep. Loire-Inferieure, 132,990 inw. ; haven,
scheepsbouw en industrie.
(2) (Edikt van) waarbij Hendrik IV 13/4
1598 den Hugenoten vrije godsdienst-uitoefening toestaat. Werd 22/10 1685 door Lodewijk XIV weder opgeheven.
Nan-tsjang, hoofdst., Chin. prov. Kiangsi, 300,000 inw. ; porcelein-industrie.
Nantucket, eiland aan de kust van Massachusetts, 130 KM 2 , 3006 inw.
Napels, (It. Napoli) It. prov., 871 KM2 ,
1,151,834 inw. Prod. : wijn, olijven, katoen.
Hoofdst. N., 563,540 inw. Er zijn vele kerken, inrichtingen voor kunst en wetenschap.
Hoofdplaats der Z.-It.-kunstindustrie, verder machine- en scheepsbouw. Was langen
tijd hoofdst. der Beide Sicilian.
Naphta, dun vloeibare, lichtontbrandbare
aardolie.
Naphtali, de 6e zoon van den aartsvader
Jacob en van Bilba, een slavin van zijn
vrouw Lea ; vormde een der 12 stammen.
Naphtaline, een vaste koolwaterstof, een
der droge produkten der droge distilatie van
steenkool. Hoofdbestanddeel van koolteer ;
gebruikt bij verfstoffen, en als bederfwerend
middel. Lost in water niet op, doch licht in
heete alcohol ; smelt bij 80 0 .
Naphtol, een produkt door inwerking van
salpeterzuur op Naphtylamine ; is niet licht
in water op te lossen. Hoofdbestanddeel van
verschillende verven.
Naphtylamine, witte, vloeibare, moeilijk in
water op te lossen kristallen uit Naphtaline ;
veel gebruikt in de verfindustrie.
Napo, bevaarbare linkerzijrivier der Amazonen, in Ecuador, Z.-Am., 1200 KM. lang.
Napoleon I, keizer van Fr., geb. 1769, zoon
van Carlo Bonaparte. (Zie Bonaparte no. 1).
Was 1793 kapitein bij het ontrukken van Toulon aan de Eng. 1794 brigade-generaal, onder-

NAPOLEON 1.

drukte '95 den opstand van Parijs tegen de
conventie. '96 opperbevelhebber in It. Versloeg de 0.-rijkers, veroverde Lombardije en
F. NANSEN.
'97 de O.-rijksche Nederlanden, den linker
vaarder en Zooloog, geb. 1861 ; doorreisde Rijnoever en Milaan. '98 Egypte. 1799
'88/89 Groenland. '93/96 Noordpoolvaart, be- staatsgreep, waarbij hij zich tot consul voor
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10 jaar liet benoemen. Hij versloeg de 0.-rij- bij gezet. Nog zij medegedeeld, dat Napoleon
kers verschillende malen, sloot 1802 met eerst gehuwd was met Josephine, weduwe van
Eng. den vrede van Amiens, 1801 concordant generaal Beauharnais, zich van haar liet
met den paus. 1802 konsul voor 't leven. scheiden en later huwde met Maria Louise
1804, onder den naam van N. I, keizer van van Oostenrijk. De beoordeelingen over N.
Frankr. 1805 overwinning van den 3-keizers- zijn legio, doch de onbevooroordeelden erslag bij Austerlitz. Vermeesterde It., groote kennen alien, dat hij, hoewel een ongeevendeelen van Pruisen. 1810 inlijving van Ned. aard krijgsman, als staatsman niets had te
bij Fr. 1812 ongelukkigen tocht naar Rua., beteekenen. Zijn zedelijke waarde is buiten
waarbij zijn leger van 500,000 man bijna ge- twijfel uiterst gering, hij was een zelfzuchtig
heel verloren ging. Streed eerst met geluk berekenaar, die ieder omtrent zijn bedoelinnog in Duitschl., doch werd 16 tot 18 Oct. gen wist to misleiden, totaal geen waarheids1813 bij Leipzig versiagen en gedwongen af- zin bezat en later toen hij tot macht was gestand te doen, terwijl het eiland Elba hem komen, bleek to zijn een ongevoelig tiran,
als rijk werd toegewezen, met 400 man sol- die voor niets terug deinsde. Zijn beste
daten, een jaargeld van 2 mill. Francs en be- vrienden hadden te lijden van zijn verregaanhoud van den keizertitel. Schijnbaar berus- de ruwheid, waardoor van hem wordt getend vertrok hij (uit vrees vermomd) en deed zegd, dat hij geen opvoeding had genoten.
voorkomen, dat hij lang op Elba hoopte te
(2) II, zoon van den vorige, 1811/32 ;
blijven. Hij stelde zich echter, zeer juist van kreeg bij zijn geboorte den titel van koning
alles wat Europa betrof op de hoogte. Wist van Rome. Werd door den of stand van den
1815 met zijn manschappen te ontkomen ; troon door zijn vader in naam keizer van
gaf door niet te snel naar Parijs op te ruk- Frankrijk.
ken gelegenheid aan de Bourbons om te
(3) III, keizer van Fr., zoon van Lodewijk
vluchten en kwam 20 Maart 1815 des avonds Bonaparte, koning van Holl., 1808/73 ; beom 8 uur in de Tuilerieen aan. Hij herstelde proefde in Straatsburg 1836 to vergeefs de
het keizerrijk en trachtte zich langs alle Fr. kroon te bemachtigen, werd 1848 tot
wegen te handhaven. Hij betuigde den vreem- president der Fr. republick gekozen, 1851
den mogendheden zijn vredelievende voornemens, doch het baatte niet meer. Door zijn
tirannie, zijn opofferen van duizenden menschenlevens en zijn zware belastingen was
hij fel gehaat. Hij had 22 April bezworen
zich aan de grondwet te onderwerpen en een
paar dagen later opende hij de nieuwe Kamer. Zoo kreeg hij weder een leger, terwijl
generaal Ney 14 Maart reeds met zijn leger
tot hem over was gegaan. Weder screed hij
NAPOLEON III.
met succes tegen geheel Europa, tot de verwerd
hij
door
een
staatsgreep voor 10 jaar
schrikkelijke slag bij Waterloo kwam ; ook
hier stonden zijn kansen niet slecht en lang als president gekozen, 1852 tot keizer uitgewas den strijd onbeslist, tot generaal Blu- roepen ; 1870 moest hij zich bij Sedan aan
cher hem den waren slag wist toe te brengen. Duitschl. overgeven. Hij vertrok naar Eng.,
In Parijs terug gekomen, werd hij gedwon- waar hij nog protesteerde tegen zijn afzetgen af stand to doen. Hij wilde nu naar Ame- ting.
Napoleon d'or, gouden 20-Frankstuk tijrika gaan, doch hij wijfelde steeds en gaf
zich, na de bescherming der Eng. wetten te dens Napoleon.
Napoli, It. naam voor Napels.
hebben ingeroepen, aan de Eng. over. Hij
Naprawnik,
(Eduard) Boheemsch toonwerd naar St. Helena verbannen. Hier poogde hij steeds weder te ontsnappen, zoodat de kunstenaar, geb. 1839.
Narbada, rivier in Voor-Indic, 1291 K.M.
strenge maatregelen tegen hem, hem het
leven ondraaglijk maakten. Hij schreef ver- lang.
Narbonne, stad, Fr. dep. Aude, 29,852
schillende werken omtrent zijn plannen, die
hij had gehad en wat hij wenschte. Zijn da- inw. ; industrie, Rom. oudheden.
Narcis, (Narcissus) een bolgewas met gele
den hadden echter reeds bewezen, dat hij
of witte bloemen.
loog en al zijn doen en laten was gericht geNarcissus, volgens de mythologie, zoon
weest op de voldoening van zijn heersch- van Cephisus ; zeer schoone jongeling, won,
zucht en ijdelheid. 1821 stierf hij aan maag- doch versmaadde de lief de van vele vrouwen.
kanker, na in 't Roomsch-Kath. geloof te Zag in een bron zijn eigen beeld on werd
zijn opgenomen. Hij werd begraven en later, toen krankzinnig ; de goden veranderde hem
1840, in het „Hotel des invalides" to Parijs in een bloem.
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Naroose, verdooving.
Narootische middelen, middelen die ver-

doovend op mensch en dier werden.
Narenta, rivier in Herzegowina en Dalmatie, 252 KM. lang.
Narew,
rechter-zijrivier van de Boeg,
Russ. gouv. Grodno, 425 K.M. lang.
Nargen, eiland in de Finsche golf, 13 KM 2 .
Narglleh, Turksche waterpijp.
Nam', stad, It. prov. Perugia, 12,775 inw.
Naro, stad op Sicilie, It. prov. Girgenti,
12,907 inw.
Narren,
gekken, gekdoenenden, iemand
die den lachlust opwekt door zijn dwaasdoen
en kwinkslagen. Voorheen had elke adellijke
fam. een dergelijk persoon aan het hof, om
de aanwezigen to vermaken ; waren dikwijls
wanstaltig.
Narwah, havenstad, Russ. gouv. St. Petersburg, 16,577 inw. ; textiel-industrie.
Narwal,
(Monodon monoceros) een zeezoogdier, fain. der Dolfijnen ; wordt 5 a 6
M. lang, heeft bovenkaak met een soms 2 M.

Nat

Nassau het algem. kiesrecht met den Kamer.
1864 verkregen de liberalen de meerderheid
in de regeering, waarop ontbinding volgde,
1865 weder liberale meerderheid en weder
ontbinding. Daarop verkregen de geestelijken slechts 3 stemmen van de 33. 1866 werd
het leger ten gunste van Oostenrijk in 't
veld gebracht, de hertog vluchtte en 3 dagen
later werdNassau bezet en spoedig bij
Pruisen ingelijfd, waarvoor hertog Adolf 81
mill. thaler schadevergoeding verkreeg. Zie
Adolf. De Ottonische linie verkreeg 1544
het vorstendom Oranje ; Willem I noemde
zich Prins van Oranje en werd 1572 door de
Ned. tot stadhouder gekozen, deze werd 1584
vermoord. (Verder zie . men Ned.) Zijn
broeder Johan, gest. 1606, had 4 zoons,
stichters van de huizen N.-Siegen (1743
uitgestorven), N.-Dillenburg (1746 uitgestorven), N.-Hadamar (1811 uitgestorven) en
N.-Dietz. De stadhouders van Fries!. en
Gron. stamden uit het laatste huis. Willem
IV werd 1748 erfstadhouder en zijn zoon

vluchtte 1795 op de komst der Fr. naar Eng.,
gest. 1806. Zijn zoon werd 1815 als Willem I,
koning der Ned. en groothertog van Luxemburg gehuldigd. Zie nog onder de namen
Adolf, Jan, Lodewijk, Mauritz en Dillenburg.
(2) Hoofdpl. der Bahama-eilanden, op NewNARWAL.
Providence, 8000 inw.
Nasser ed din, shah van Perzie, 1831/96 ;
langen stoottand, die gebruikt wordt als ba- gestorven
door een aanslag.
lein. Het vleesch is eetbaar, verder brengt
Natal,
Eng. kolonie aan de 0.-kust van
het dier traan voort ; leeft in kleine gezelZ.-Afrika, met Zoeloeland, 70,890 K.M 2 .,
schappen in de N'lijke zeeen.
929,970 inw. Hoofdst. Pieter Maritzburg. Zie
Nashua, stad, staat New-Hampshire, N.Z.-Afrikaansche Unie.
Am., 23,898 inw. ; uitgebreide industrie.
(2) Z. afdeeling, res. Tapanoeli, Java, 134
Nashville, hoofdst., staat Tennessee, N.K.M2 .
Am., 80,865 inw. ; uitgebreide industrie.
(3) havenstad, staat Rio Grande do Norte,
Nasi, (Nunzio) It. staatsman, geb. 1850 ;
Brazilie, 13,725 inw.
1901 minister van onderwijs.
Natchez, hoofdst., stoat Mississippi, N.Nasik, stad, Eng. Indisch presidentschap
Bombay, 24,429 inw. ; de heilige Hindoestad. Am., 12,210 inw.
Nathan, Israelietisch profeet uit de lle
Nassau, een voormalig Duitsch hertogdom,
4708 KM2 , 468,311 inw. ; sedert 1866 be- eeuw vOor Chr.
Natie, een deel van het menschdom ; een
standdeel van Hessen-Nassau, regeeringsdistr. Wiesbaden. Het vorstendom stamt groep menschen, die door taal, zeden en
van de graven van Laurenburg, die zich in gewoonten bij elkander behooren en een ge1160 van N. noemden. De zonen van Hen- heel vormen.
Nationaal, alles wat betrekking heeft op
drik de Rijke, Walram IV en Otto, deelden
het rijk 1255 en werden de stamvaders van een natie.
Nationaal Arbeiders Secretariaat, afgekort
de naar hen genoemde linien. De Walramsche linie splitste zich in vele takken en re- N. A. S., is de federatie der revolutionaire
geerde tot 1366 in Nassau ; van deze linie arbeiders organisaties in Ned. Werd 1893
stamt de linie N.-Usingen.
Deze verkreeg opgericht. Staat op het standpunt der onaf-

1806 den hertogelijken titel en vergrooting
van het land. 1815 kwamen ook de overige
bezittingen van de Ottonische lijn aan de linie
Walram. Na het uitsterven der Walramsche
linie N.-ITsingen 1816, kwamen alle goederen
aan het huis N. Weilburg. 1848 kwam

-

hankelijke vakorganisatie en bet anti-militarisme. Zie Vakvereenigingswezen.
Nationale garde, was langen tijd een soort
leger of wapen in Fr., bestaande uit burgers
voor binnenlandsche of stedelijke diensten,
1789 ingevoerd en 1872 opgeheven.
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Nationale militie, zie Militie.
Nationalisten, de leden van een politieke

partij of van een regeering, die het beginsel
van nationaliteit voorop stellen.
Nationaliteit, de natie, de natie eigen.
Natoeneilanden, een groep van ongev. 55
eilanden in de Chin. Zee, bij Borneo.
Natolie, andere naam voor Klein-Azie.
Natrium, ee z in de natuur veel voorkomend, doch niet gedegen, zeer licht, zilverwit metaal, (in zout, soda, enz.) Is kneedbaar, reeds bij 96.5° vloeibaar ; soortelijk
gewicht 0.97. Oxydeert aan de lucht onmiddellijk, moet daarom onder petroleum bewaard
worden. Vele verbindingen worden in de geneeskunde gebruikt, ook vele voor photographie, metallurgie en katoendrukkerij.
Natron,
(Natriumhydroxyde), 1 deel
natrium, 1 deel zuurstof en 1 deel waterstof,
kleurloos ; uit kalk of soda verkregen en in
de plantenwereld een gewichtig voedingszout.
De waterige oplossing (loog) dient tot bereiding van zeep, voor het reinigen enz.
Natronzouten, naam voor de verschillende
natriumverbindingen.
Natte weg, noemt men in de scheikunde
den weg van onderzoek met behulp van vloeibare reageermiddelen, in tegenstelling met
den drogen weg, het onderzoek door smelting, droging, enz.
Naturalien, de voortbrengselen der natuur ;
ook de zeldzaamheden der natuur.
Naturalisatie, de gewenning aan de luchtstreek ; de verkrijging van het inboorlingenrecht.
Naturaliseeren, eigenlijk nationaliseeren,
bij het yolk opnemen, het verkrijgen van het
burgerrecht ; (ook) de gewenning aan de
luchtstreek (van plan -ten).
Naturalisme, het natuurgeloof, het stelsel,
dat aanneemt, dat alles wat gebeurt door de
natuur komt en geen willekeurige macht
ergens to kennen is. Ook dat wij slechts door
de zinnen kunnen waarnemen. In kunst en
literatuur de richting, die zoo getrouw mogelijk de natuur tracht na to bootsen.
Naturalist, een aanhanger van het naturalisme.
Natuur, in 't algemeen, de geheele organische en anorganische wereld, in 't bijzonder,
alles wat bestaat buiten toedoen der menschen.
Natuurgeneeswijze, die methode van geneeswijze, die de natuurlijke middelen slechts
in toepassing brengt ; meest waterbehandeling en regeling van dient.
Natuurkrachten, de krachten, die zich in
de natuur openbaren, zonder toedoen der
menschen.
Natuurkunde, alle wetenschappen, die de
natuur betreffen. De wetenschap, die alle
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wetten en samenstellingen der dingen, die
de mensch kan waarnemen in de natuur,
tracht to vinden. Zie Physica.
Natuurkind, dikwijls naam voor een kind,
geboren buiten jaet wettelijk huwelijk.
Natuurrecht, is het recht, dat ieder mensch
heeft in de natuur ; ook het recht, dat de
mensch zich volgens zijn verstandelijke vermogens toezegt op de r atuur.
Natuurwetten, de onveranderlijke wetten
der natuur, waaiaan zelfs de mensch nets
kan veranderen en ieder zich aan onderwerpen moet, waaraan men zelfs niet ontkomen
kan.
Naumann, (Johann Gottlieb) Duitsch componist, 1741/1801.
(2) (Friedrich) Duitsch staatsman en theoloog, geb. 1860 ; leider der Christelijke Soc.
partij.
Naumburg, stad aan de Saale, Pruisisch
regeeringsdistr. Merseburg, 23,129 inw.
Nautica of Nautiek, scheepswezen, scheepvaart.
Nautiek, zie Nautica.
Navajo's, Indianenstam in Nieuw-Mexico,
17,000 zielen.
Navarre, oudtijds een koninkrijk aan beide
zijden van de W.-lijke Pyreneeen, kwam 1285
aan Frankr. 1512 kwam het Z'lijk deel aan
Spanje en 1589 het N'lijk deel aan Fr. Thans
dep. Pyrenees-Basses. Het Z'lijk deel, thans
Span. prov. N., 10,506 K.M 2 ., 307,669 inw.
Hoofdst. Pamplona.
Navel, is het litteeken der afgevallen
navelstreng, waardoor bij het ongeboren kind
de moederlijke bloedvaten in het binnenste
der vrucht treden.
Navelbreuk, het naar buiten treden van een
der inwendige buikdeelen, door den niet vergroeiden navel, onder de huid.
Navelstreng, zie Navel.
Navigatie, (Lat.) scheepvaart, scheepvaartkunde.
(2) (Acte van) een in 1651 (door Cromwell geschapen) aangenomen besluit in Eng.,
dat alle waren slechts door Eng. schepen in
Eng. mochten ingevoerd worden ; was hoofdzakelijk tegen Ned. gericht. Werd 1849 opgeheven. Jets dergelijks is in de Ver.-Staten
van N.-Am. aangenomen in 1787 tegen Eng.
Navigatoren, zie Samoa-eilanden.
Naxos, een der Gri. Cycladen, 449 K.M2 .,
15,608 inw. Hoofdst. N., 1955 inw. ; haven.
Nazareth, (thans Nasreh) stad in Galilea,
Palestina, woonplaats van Jezus, 11,000 inw.,
meest Christenen.
(2) stad, staat Parnambuco, Braz., 63,746
inw.
Neagh, grootste meer van Ierland, prov.
Ulster, 409 S.W.
Neapel, zie Napels.
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Heath, stad, Eng. graafschap Glamorgan, onstervelijkheid verkreeg ; (fig.) een heerin Wales, 13,732 inw. ; mijnen.
lijke, verkwikkende drank.
Nebo, een der bergtoppen aan de Jordaan,
Nederduitsch, hoofdtak der Germ. talen;
845 M. hoog ; hier stierf Mozes.
hiervan komt het Ned.
Nebraska, staat der Ver.-Staten van N.Nederhemert,
gem., Geld., bij ZaltbomAm., 200,740 K.M2 ., 1,068,539 inw. ; deels mel, 946 inw.
Nederhorst-den-Berg, gem., N.-Holl., 1577
inw.
Nederland, (Koninkrijk der N.-en) algem. in
het buitenland Holland genoemd, gelegen awl
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zandige, deels vruchtbare prairien. Hoofdst.
Lincoln. 1854 territorium, '67 staat.
Nebukadnezar,
koning van Babylon, beklom 604 v. Chr. den troon. Onderwierp
Syne en maakte 600 den Israelietischen koning
Jojakim schatplichtig. Bracht in 597 10,000
inwoners van Juda in ballingschap, verwoestte 586 v. Chr. Jeruzalem en voerde de
inwoners weg. Belegerde 13 jaar de stad
Tyrus en nadat de bewoners zijn souvereiniteit erkenden, begon hij zijn krachten voor
de welvaart van zijn land in te spanners. Hij
verbeterde het kanalenstelsel, liet groote
waterbekken graven en bevorderde den handel ; liet om Babylon een muur bouwen van
50,000 M. lang, 60 M. hoog en 12 M. breed.
Gest. 561 v. Chr.
Necho, koning van Eg., 609/595 v. Chr. ;
veroverde Syrie, doch moest alles afstaan
aan Nebukadnezar, die hem 605 versloeg.
Liet kanalen naar de Roode zee aanleggen.
In zijn tijd zeilden Phoenisische zeelieden
om Afrika.
Neckar, rechter-zijrivier van den Rijn,
komt van 't Zwarte-woud en mondt bij
Mannheim, 397 K.M. lang, 218 K.M. bevaarbaar.
Neckarkreits, prov. van Wiirttemberg, 2327
K.M2 ., 745,669 inw.hoofdst. Stuttgart.
Necker, (Jacques) Fr. staatsman, 1732/
1804 ; 77/81 en 88/90 generaal-directeur der
financien, trachtte de reeds ten gronde gerichte staaskas te redden. Schreef verschillende werken.
Necro
, Gri. voorvoegsel, beteekent:
dood
Necrobiose, het afsterven van deelen van
het levend organisme.
Necrocaustie, (Gri.) lijkverbranding.
Necromantie, geestenbezwering, geestenbanning ; het oproepen van geesten om van
dezen iets omtrent de toekomst te vernemen.
Necroscopie, (Gri.) lijkschouwing
Nectar, een godendrank, waardoor men de

de mondingen van Rijn, Maas eri Schelde,
tusschen Belgie, Noordzee en Pruisen. Oppervl. 32,998,93 K.M2 . De grootste lengte is
56 uur gaans, de grootste breedte 46 uur. De
kust is een lange duinenreeks, op eenige
plaatsen doorbroken ; heeft laag, breed strand.
In den loop der tijden moot dit afgenomen
hebben aan breedte, thans echter groeit de
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zandmassa op vele plaatsen aan. Overigens
bestaat Ned. uit een vlakland, nog onderbroken door de heuvelachtige veluwe. De ri-

viermondingen vormen verschillende zeer
vruchtbare delta's. Het land heeft vele wateren, waaronder zeer vischrijke en goed bevaarbare, to zamen 7805 KM. lang, waarvan
3070 KM. kanalen. De bodem is gemiddeld

geheel vruchtbaar ; 36.53 % grasland, 26.39
% bouwland, 17.92 % woeste grond, 7.8 %
bosch, 2.22 % tuingrond. De hoofdprod.
zijn : jenever, boter, vlas, kaas, haring en
andere visch, groenten, vruchten, suikerbieten, olie, papier, leder, zeildoek, touwwerk,
vee en bloemen (bollen). De bedrijven in
Ned. zijn als volgt : 10 Akkerbouw, een belangrijk bedrijf, men verbouwt o. a. : tarwe,

rogge, gerst, haver, boekweit, boonen, erwten, koolzaad, hop, aardappelen, suikerbieten, rapen, wortelen, cichorei, meekrap,
uien, kiaver, vlas, hennep en tabak ; 2e
Tuinbouw, ook dit is een belangrijk bedrijf
en gaat wat de afname van het buitenland
betreft, stork vooruit, buiten de meeste
groenten wordt veel verbouwd : salade, komkommers, augurken en bloemkool, die in 't
buitenland veel gevraagd worden. Ook ooft en
bollenteelt wordt veel bedreven. Verder heeft
men het 3e bedrijf Veeteelt ; 4e Visscherij, is
ook zeer ontwikkeld, niet alleen zeevisscherij, doch ook de binnenl. visscherij op moron
en plassen, terwijl men ook sedert kort aan
teelt van oesters is begonnen ; 5e Handel is
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een der voornaamste middelen van bestaan,
vooral door het groot koloniaal bezit. Doch
sedert lang is de handel achteruitgaand.
Voorheen bezat Ned. den wereldhandel en
de handel in specerijen was geheel in handen
der Ned. Door de Eng. Acte van Navigatie
werd de Ned. handel van den eersten tot
den Ten of 8en rang verlaagd. Toch is dit
nog een voornaam bedrijf ; 6e De industrie,
is echter nog zeer ten achter en zal ook
waarschijnlijk nooit een voornaam bedrijf
worden, daar Ned. daarvoor bijna geheel
geen grondstof fen bezit en alles zeer duur
uit andere landen moet laten komen, terwijl
de aanlagen van fabrieken, door den weeken
bodem, zeer veel geld kosten. Van eenig belang is de scheepsbouw, doch dit is niets in
vergelijking met vroeger, toen men de houten schepen nog bouwde. Vele werven, die
thans stilliggen of weinig gebruikt worden,
wijzen op den achteruitgang, terwijl velen
reeds verdwenen zijn. Verder zijn er textielindustrie, papierbereiding, houtzagerijen,
leerindustrie, tapijtindustrie, steenbakkerijen, ook van grof- en fijn aardewerk, ook zijn
er eenige ijzergieterijen en goud en zilversmederijen. Van de andere fabrieken noemen wij nog : de suikerfabrieken, cacaof abrieken en vooral de kaas- en boter en
kunstboterfabrieken, verder diamantslijperijen. Belangrijke tak van industrie zijn de
jenever- en likeurstokerijen en de overal
voorkomende bierbrouwerijen, verder nog,
meubel- en rijtuigfabrieken, olieslagerijen,
terwijl boek- en steendrukkerijen zeer goed
ontwikkeld zijn. Ook veenderijen zijn er veel
in ons land. Een zeer ontwikkeld bedrijf is
de sigaren- en tabakindustrie. Het land is
verdeeld in 11 prov., met to zamen (1909)
5,825,198 inw. Hiervan ± : 3,100,000 Protestanten, 1,800,000 Kath. en 104,000 Joden.
De staatsinrichting is een constitutioneele
monarchie; grondwet van 1815, 1848 en '87
gewijzigd. De wetgevende macht berust bij
de Staten-Generaal, welke uit twee Kamers
bestaat ; beide bestaan uit gekozen leden.
De leden der Eerste Kamer worden gekozen
door de Provinciale-Staten uit de hoogst
aangeslagenen in de belasting. Eerste Kamer bestaat uit 50 leden. De Tweede Kamer
bestaat uit 100 leden, welke volgens een beperkt kiesrecht, door de manlijke Ned.
boven 25 jaar voor 4 jaar worden gekozen.
De leden moeten minstens 30 jaar oud zijn.
"Grit de partij, die in de Tweede Kamer de
meerderheid heeft, benoemt de Kroon 9 verantwoordelijke ministers, voor de verschillende dep. Elke prov. wordt bestuurd door
een, door de Kroon benoemde commissaris
en door een gekozen bestuur. Ned. heeft
1129 gemeenten, die elk bestuurd worden
door een, door de Kroon benoemden, burge-
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meester en een gekozengemeenteraad (zie
ald.) Het Ned. leger is in vredestijd (1905)
115,986 man sterk, (alle manschapVen
samen) waarvan voor vloot en kolonien vrijwillig. De vloot bestaat uit : 3 slagschepen,
4 pantserschepen, 8 beschermde en 1 onbeschermde kruisers, 39 torpedo-vaartuigen en
1 onderzeesche boot. Spoorweglijnen (1906)
3094 KM. en (1905) 1978 KM. tramlijnen.
Telegraaflijnen (1905) 6994 KM. Ned. bezittingen. Zie Ned.-Oost-Indict, Suriname en
Ned. Antillen. Voor de geschiedenis van.
Ned. zie men ook : Hollandsche-, Henegouwsche-, Beiersche- en Bourgondische hues en
Nassau. her volgt een korte geschiedenis
van Ned. Zoo ver bekend is, kwamen ongev.
100 j. v. Chr. verschillende Germaansche
volksstammen in ons land en ongev. 50 v.
Chr. de Rom., die er van ongev. 15 j. v. Chr.
tot 400 na Chr. meester bleven. Zij legden
dijken, wegen, burchten en kanalen aan en
veel werd van deze meer ontwikkelde overheerschers geleerd. Wel stonden de bewoners
tegen hen op, onder aanvoering van Claudius Civilis, doch zij bleven de heerschers.
250 vielen de Franschen en Saksen in het
land ; hierop volgde spoedig de preking van
het Christendom. 400 hadden groote yolksverhuizingen plaats, de Rom. werden door
de Franken verdreven. 755 werd Bonefacius
vermoord. 768/814 regeering van Karel den.
Groote, terwijl het leenstelsel werd ingevoerd. 800 begonnen de plunderingen der
Noormannen, die tot ongev. 1000 bleven
voortduren, terwijl de verschillende graafschappen elkander bestreden. 922 werd graaf
Dirk I met Egmond beleend, terwijl Dirk
III, zich van een groot deel van Holl. meester maakte en 1015 Dordrecht stichtte. 1296
werd Floris V door de edelen vermoord. De
ontwikkeling van vele kleine staatjes was de
oorzaak van allerlei twisten, terwijl de vorsten geheel niets aan de regeering deden ; zij
waren slechts het hoofd van het leger en legden steeds fijner hofhoudingen aan. De Z.lijke staten namen toe in welvaart, terwijl
de Holl. en Friezen steeds streden tegen
overstroomingen en vijandelijke invallen.
1347 tot 1492 werden de landen geteisterd
door de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
1350 werden de vuurwapens in gebruik genomen, terwijl de Holl. 1396/1409 oorlog
voerden tegen de Friezen. 1417 werd Jacoba
van Beieren als gravin van Holl. gehuldigd,
doch moest 1433 afstand doers. Philips de
Goede kreeg 10 prov. onder zijn regeering
en deze riep 1437 het eerst de verschillende
staten tot een landdag samen. Wel word
eenig verband verkregen, doch deze was nog
zeer los. Geen der staten stoorde zich aan
den landdag en zij regeerden naar goedvinden. De woelige regeering van Karel den
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Stoute bracht hierin geen verbetering.
Door het huwelijk van zijn dochter Maria
met Maximiliaan van Oostenrijk,die 1482
stierf, waardoor haar minderjarige zoon,
Philips de Sclioone, onder regentschap van
zijn vader aan de regeering kwam, laaide de
oude strijd der Hoekschen en Kabeljauwschen weder op. 1543 werden alle landen
onder Bourgondie vereenigd. 1548 werden
alle landen tot een staat verheven, waardoor de landen tot grooten bloei kwamen.
Slechts door de godsdiensttwisten ward de
rust verstoord. 1555 deed Karel V afstand
van de regeering aan zijn zoon, Philips II,
koning van Spanje. Daze miste de scherpzinnigheid van zijn vader ; in zijn bekrompenheid wilde hij de geloofseenheid behouden en door zijn verlating van de Ned. en
zijn dweepzucht maakte hij zich bij de Ned.
gehaat. De Inquisitie vierde hoogtij ; stroomen bloods werden vergoten, terwijl een
hongersnood dreigde uit to barsten. Margaretha van Parma ward 1559 tot landvoogdes
benoemd, waarop algemeen verzet volgde.
1562 ward een verbond van edelen gesloten ;
1565 openlijke vijandschap. 1566 eischten de
Geuzen vrijheid van godsdienst, waarop de
beeldenstorm volgde. 1567 komst van Alva,
deze ward landvoogd, waarop een waar
schrikbewind ward ingevoerd. 1568 begin
van den 80-jarigen oorlog. Egmond on
Hoorne werden onthoofd. Hierop volgde geheele opstand. 1572 den Briel genomen door
de Watergeuzen. 1584 Prins Willem I vermoord, opgevolgd door zijn zoon Maurits.
1588 de onoverwinnelijke vloot vernietigd.
1600 slag bij Nieuwpoort. De handel begon
zich uit to breiden, op alle zeeen voeren
weder de Ned. en werden vele ontdekkingen
gedaan. 1609 volgde het 12-jarig bestand.
De staat ward echter zeer gebrekkig ingericht, doch de welvaart word er niet door to
kort gedaan. 1619 ward Oldenbarneveld onthoofd. 1628 veroverde Piet Hein de zilvervloot op de Spanj., waardoor de Ned. de
worsteling met Spanje konden volhouden.
1648 vrede to Miinster, geheele °flan ankelijkheid van Ned., dat tot toppunt van bloei
kwam. In alle werelddeelen had het groote
bezittin gen, doch het was slechts to doen om
oogenblikkelijke geldelijke voordeelen, waardoor men niet lang de landen bezat, ze spoedig weer aan anderen overliet on zich niet
schaamde de gruwelijkste gewelddaden tegen
de ongelukkige, slecht ontwikkelde inwoners
der verschillende landen to plegen. 1647
kwam Prins Willem II aan het bewind, doch
hiermede barstten weder de partij-twisten
uit. Holl. wenschte het staande leger to verminderen on daarmede de uitgaven. Dit
ward beantwom-d met de gevangen neming
van Jacob de Witt on een aanslag op Am-
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sterdam, die ward afgeslagen. 1650/72 eerste
stadhouderlooze tijdperk voor 7 prow. 1652
brak de eerste oorlog met Eng. uit om de
Acte van Navigatie, dat Holl. bedreigde.
Daze oorlog liep ten nadeele van Holl. af.
1653-72 Jan de Witt raadpensionaris. Doze
was een vijand van het huis Oranje, bevorderde veel den handel. 1665-67 tweede Engelsche oorlog, daze ward met wisselend geluk
gevoerd en eindigde met den vrede van
Breda, waarbij Ned. Suriname verkreeg.
1668 sloot Ned. met Eng. en Zweden de
Triple-alliantie tegen Frankr., die zijn veroverdo landen aan Ned. moest afstaan. Fr.
rustte echter niet, het wilde het yolk van
ketters on kramers vernietigen. 1672 overviel een leger van 100,000 man, van Fr.,
Eng., Munster en Koulen de Ned. republiek. Hierop braken de onlusten weder los.
De Oranje-partij vierde weder hoogtij. Jan
en Cornelis de Witt werden gruwelijk vermoord en de 22-jarige Prins Willem III ward
tot stadhouder gekozen. Met vreemde hulp
waren de vijanden spoedig over de grenzen
gejaagd on bij den vrede breidde Ned. de
grenzen uit. Doch de aristocratie was slechts
op winst bedacht on steeds weder laaiden de
partij-twisten op. 1688 stak Ned. met een
vloot naar Eng. over, waardoor het huis
Stuart ten val ward gebracht en een nieuw
verbond met Eng. ward gesloten. Hierop
volgde de Spaansche successie-oorlog, die
Ned. sneer nadeel, dan voordeel bracht. 16891747 tweede stadhouderloozee tijdperk. Hierbij had de aristocratie geheel de teugels in
handen, zij baadde zich in weelde, verdeelde de betrekkingen, terwijl het yolk door
achteruitgang van handel, steeds meer verarmde. 1747 vielen de Fr. binnen, waarop
weder onlusten volgden, waarbij Willem IV
van Oranje, uit het huis Nassau-Dietz, tot
erfstandhouder ward uitgeroepen. Ned. verkreeg zijn steden weder terug, doch de achteruitgang was merkbaar, de handel word
langzaam door Eng. vernietigd. 1766 aanvaarde 'Willem V de regeering. 1788 brak
weder oorlog uit met Eng., die onze koopvaardijvloot nam en verschillende W.-Indische eilanden. 1781 slag bij Doggersbank.
Daze oorlog eindigde weder ongelukkig, daar
Fr. Ned. ontrouw ward, terwijl Oostenrijk
gebruik begon to maken van den hopeloozen
toestand, opening van de Schelde eichte on
afstand van verschillende vestingen. Daze
stelde zich tevreden met 10 mill. gulden.
Hierop volgde weder opstand, nu tegen het
huis Oranje en door een beleediging van de
gemalin van Willem V, zond haar broeder,
koning van Pruisen, een leger naar Ned.,
dat het huis Oranje in zijn waardigheid herstelde. Hierop brak weder oorlog met Fr.
uit.. Eng. en Ned. streden samen, doch wer-
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den verslagen. 1795 vluchtte Willem V naar
Eng. en werd de Bataafsche republiek gesticht. Men juichte om de gekomen vrijheid
en men plantte vrijheidsboomen. Men bleek
echter bedrogen. Ned. moest 30,000 man Fr.
troepen kleeden, die steeds weder vervangen
werden, door slecht gekleede ; groote deelen
van het land moesten afgestaan en 100 mill.
gulden betaald worden, terwijl de vloot vernietigd was, de handel stil stond en alle kolonien in handen der Eng. waren gevallen.
1802 vrede van Amiens, waarbij Ned. de kolonien weder terug ontving, buiten Ceylon.
1803 oorlog met Eng. Kaap de Goede Hoop
en Suriname gingen hierbij verloren. 1806
werd Nederland een erfelijk koninkrijk onder
Lodewijk Napoleon. Het continentaal-stelsel
werd ingevoerd, waardoor de handel zich bepaalde tot sluikhandel met Eng. 1810 werd
Ned. bij Fr. ingelijfd. Een Leger van Fr.
ambtenaren verspreidde zich over het land,
geheele nieuwe, inrichtingen brengend en
dikwijls oude slechte gebruiken afschaf fend.
Java ging aan Eng. verloren. 1813 werd de
overwinning bij Leipzig met gejuich ontvangen en men besloot mede tegen Fr. op te
trekken. Van Hogendorp, Van der Duijn
van Maasdam en Van Limburg Stirum vormden het voorloopig bewind. Willem Frederik,
zoon van Willem V, keerde uit Eng. terug.
1814 werdde grondwet afgekondigd. 1815
werd Belgie met Ned. vereenigd onder koning
Willem I, Ceylon, Kaap de Goede Hoop en
eenige andere eilanden gingen voorgoed verloren, de overige kolonien werden teruggegeven. Er werd deel genomen aan de slagen
van Quatrebras en Waterloo, na het terugkeeren van Napoleon. Spoedig bleek echter,
dat de Z.-lijke landen niet met de overige
een geheel vormden en vooral de geloofskwestie speelde een groote rol. 1830 brak de
revolutie tegen Ned. uit en met geweld
trachtte de koning deze to keeren, dit mislukte. Het antwoord der mogendheden werd
verworpen en de 10-daagsche veldtocht volgde. Slechts door tusschenkomst van verschillende mogendheden werd Belgie onafhankelijk. 1831 zag Ned. zich nogmaals geplaatst
tegenover Eng. en Fr., die de kusten blokkeerden. Eerst 1839, Coen de geldmiddelen
zoogoed als uitgeput waren, werd de onafhankelijkheid van Belgie erkend. Willem I
kon zich niet best in de plaats van een constitutioneel vorst schikken, hij wenschte nog
te besturen en daar het yolk zijn rechten
eichte, legde hij 1840 de regeering neder,
waarna Willem II aan de regeering kwam.
1844 stond het land voor een staatsbankroet,
het ministerie van Hall moist het to redden
door de zoogenaamde vrijwillige leening van
127 millioen gulden.
1848 door geheel Europa volksbewegingen,

waardoor herziening der grondwet werd verkregen. 1849 plotselingen dood van Willem
II, opgevolgd door Willem III. 1871 stond
Ned. de kust van Guinea aan Eng. of tegen
vrijheid op het eiland Sumatra. 1876 werd
het N.-zeekanaal geopend. Voortdurend werd
het land door water. snood geteisterd. 1890
dood van Willem III, opgevolgd door koningin Wilhelmina onder regentschap van haar
moeder, koningin Emma. 1896 werd het kiesrecht uitgebreid. 1898 huldiging van koningin Wilhelmina. 1903 algemeene werkstaking en actie tegen het ministerie Kuyper.
1905 ministerie De Meester. 1908 ministerie
Heemskerk. 1909 geboorte van Prinses Juliana.
Nederlandsch Bijbel genootschap, een vereeniging, die zich ten doel stelt, den bijbel zoo
veel mogelijk te verspreiden.
Nederlandsche AntiHen, eilanden in WestIndie, bestaan uit de eilanden : St. Eustatius, Saba, Bonaire, Curacao, Aruba, en gedeeltelijk St. Martin. Zie deze namen afzonderlijk.
Nederlandsche Bank, bankinstelling to Amsterdam, werd 1814 opgericht, met een kapitaal van 20 mill. gulden.
Nederlandsche taal en literatuur, de Ned.
taal is eigenlijk de Holl. taal, en is een tak der
Germaansche talen. In ongev. de 12e eeuw
begon het zich tot een zelfstandige taal te
ontwikkelen en kreeg in de 16e eeuw de hedendaagsche vormen. Onze taal heeft steeds
veel to lijden gehad van vreemde invloeden,
en vooral van Lat. en Fr. De rederijkerskamers, die in de 16e eeuw worden genoemd,
deden veel voor de taal, deze werden door
Alva te niet gedaan. Van de oude spraakkunsten noemen wij : Lambert ten Kate,
(1674) Van der Palm, (1769), Bolhuis,
(1793), Weiland en Siegenbeek begin der 19e
eeuw. Thans hebben de Vries en Te Winkel
den meesten invloed, doch hebben strijd te
voeren tegen de steeds sterker wordende beweging der vereenvoudigde spelling van Kollewijn. De Ned. Lit. is over 't geheel slechts
van lokale beteekenis. De poezie ontbreekt,
de lyriek is zwak en de romantiek is sporadisch vertegenwoordigd. In 't begin traden
vooral de dierenepos op den voorgrond. Uit
de rederijkerskamers kwamen voort Marnix
en Spieghel, die gevolgd werden door de 3
grootste dichters der 16e en 17e eeuw, Hooft,
Huygens en do grootste van hen, Vondel.
Daarnaast staat Cats als populair dichter en
Brederode voor het Ned. blijspel. Daarop
trad een tijd van verval op, waarin hoofdzakelijk Fr. heerschend was. Door de populaire romans van Elisabeth Wolf en Agatha
Deken kreeg de literatuur weder een nationaal karakter. De Duitsche en Eng. invloed
scheen gunstiger to werken. Voorop trade'',
-

-
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Feith en Bilderdijk. Daarna Helmers, Kinker, Tollens, Staring en Da Costa. Jacob van
Lennep voerde de romantiek in en werd de
grondlegger voor de historische romans. De
romanschrijvers of schrijfsters en novellisten
Nicolaas Beets, Bosboom-Toussaint, Jan Cremer, E. D. Dekker (Multatuli), Oltmans en
Opzoomer, werden ook in 't buitenland bekend en in verschillende talen omgezet. Van
de nieuwere schrijvers noemen wij J. van
Maurik, W. Kloos, Frederik van Eeden, H.
Gorter, H. Roland-Holst, H. Heiermans,
Brusse, L. Couperus, Is. Querido enz. (Door
de beperktheid moeten wij onvolledig zijn en
velen die genoemd mochten worden overslaan, men zie hierin geen moedwil of opzet.) Rijk is de Ned. Lit. aan nationals vertellingen, terwijl tal van schrijvers op wetenschappelijk gebied zich een wereldberoemde
naam hebben verworven. De Fr., Duitsche
en Eng. literatuur hebben de meeste invloed
op de Ned. en voorheen ook de It., terwijl
thans ook de Noorsche en Zweedsche invloed
zich doet gelden.
Nederlandsch-Oost-Indie, of de Ned. Archipel of Insulinde genoemd. Bestaat uit een
groot aantal groote en kleine eilanden, verdeeld in groepen, in Azie. Het heeft een ge-

zamenlijke oppervlakte van 1,915,417 KM 2
en(190)34,752iw.Staskundg
het verdeeld in landen (onder rechtstreeks
Ned. bestuur) , leenroerige landen en bondgenootschappen, onder souvereiniteit van.
Ned. Administratief is het verdeeld in gewesten, a fdeelingen, regentschappen, distr.
en onderdistrikten. De landen buiten Java,
en Madura of Madoera heeten buitenbezittingen. De gewesten zijn als volgt : (Buitenhezittingen) (1) Sumatra's West-kust. (2)
Benkoelen. (3) Lampongsche distr. (4) Oostkust van Sumatra. (5) Atjeh en onderhoorigheden. (6) Riouw en onderhoorigheden.
(7) Banka. (8) Billiton. (9) Westerafdeeling
van Borneo. (10) Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo. (11) Celebes en onderhoorigheden. (12) Menado. (13) Amboina. (14) Ternate. (15) Timor en onderhoorigheden. (16)
Bali en Lombok. (17) Palembang. (Zie verder Java). De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Maleiers of afstammelingen daarvan,
verder zijn er ruim 500,000 Chin., 27,000
Arabieren en ruim 76,000 Europeanen. De
hoofdstad is Batavia op Java. Als hoofd der
regeering treedt op de gouverneur-genera al,
door de kroon aangewezen. Deze heeft het
recht oorlog te verklaren of vrede te sluiten ;
naast hem staat een raad met vice-president
en 4 leden. Vender is de administratie in 6
dep. verdeeld en heeft zitting te Buitenzorg.
De gouverneur is tevens opperbevelhebber
van bet aanwezige leger en de vloot. Het opperbestuur wordt namens de(n) koning(in)
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uitgeoefend door den minister van kolonion.
J a v a, het belangrijkste eiland heeft een
oppervl. van 130,545 KM2 . (met Madura en
eenige kleine eilandjes) en is verdeeld als
volgt (1) Bantam. (2) Batavia. (3) Preanger regentschappen. (4) Cheribon. (5) Pekalongan. (6) Semarang. (7) Rembang. (8)
Soerabaja. (9) Pasoeroean. (10) Besoeki.
(11) Banjoemas. (12) Kedoe. (13) Djokjakarta. (14) Soerakarta. (15) Madioen. (16)
Kidiri. (17) Madoera. Het eiland is 1080
KM. lang en 22/80 KM. breed, heeft vele
vulkanen en aan de Z.-kust weinig duinen.
De N.-kust heeft goede havens, waarvan wij
noemen : Batavia, Cheribon, Pekalongan,
Semarang, Soerabaja, Pasoeroean en Besoeki. Het klimaat is tropisch. Ongev. 40 %
van den vruchtbaren bodem van Java is in cultuur gebracht. Reels voor eigen rekening
der inw., deels voor het gouvernement en
voor particuliere ondernemingen. De hoof dcultuur is rijst, verder koffie, thee, tabak,
suiker, indigo, kina en specerijen. Het heeft

geen delfstoffen voor ontginning en brengt
slechts petroleum voort. De bewoners (1900)
28,746,638 zielen, waarvan 242 mill. inlanders, wonen meest aan de N.-kust. De inlanders duidt men meest met den naam van
Javanen aan, zij zijn kalm, zachtaardig en
leidzaam. Elke man heeft meest slechts een
vrouw, zij zijn Mohammedaansch, doch de
Hindoe-godsdienst is nog duidelijk waar to
nemen. Zij huwen reeds zeer jong. Zij eten
meest rijst met gezouten of gebakken visch,
velen zijn verslaafd aan opium, terwijl de
Ned. er nog jenever bij hebben gevoegd.
Borne o, het grootste eiland van den Indischen archipel, oppervl. 736,500 KM 2 (met
eenige kleine eilandjes) grootste length 1372
KM., grootste breedte 1173 KM. Bestaat
meest uit vlakland met een centraal-gebergte
met vertakkingen. Vele deelen worden
dikwijls overstroomd en zijn moerassig, terwijl andere zijn bezet met uitgestrekte ondoordringbare bosschen. De hoogste bekende
berg is de Kinabaloe 4175 M. hoog. Klimaat
is gelijkmatig zeer warm. De prod. zijn
eerstens de houtsoorten, waaronder zeer
kostbare, verder : rijst, suiker, koffie, katoen, indigo en de delfstoffen ijzer, tin, zink,
zilver, koper, kwik en petroleum. Het aantal
inw. is niet juist bekend, het wordt geschat
op 11- a 2 mill. inw. De inboorlingen worden
meest Dajakers genoemd, zijn middelmatig
van grootte, goed en sterk gebouwd, kunnen
veel vermoeienissen doorstaan, kleeden zich
bijna niet, terwijl zij zich algemeen tatoeeeren. Zij voeren onderling veel oorlog,
waarbij iedere stam een opperhoofd kiest.
Zij gelooven aan spoken, geesten en droomen, terwijl zij elk voorwerp een ziel toekennen. Eenige stammen laten zich besnijden.
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Staatskundig is B. ingedeeld in Ned.- Wester- en Zuider-afdeeling, Eng. Borneo (het
N.lijk deel) en de sultanates, onder Eng. bescherming. Broenei en Serawak. De oppervl.
zijn niet juist bekend. De W.-afdeeling is
verdeeld in 9 afdeelingen, met de hoofdplaats Pontiank ; de Z. afdeeling in 10 afdeelingen, met de hoofdpl. Bandjermasin.
De hoofdpl. van Britsch B. is Sandakan en
wordt bestuurd door een gouverneur. Het
land is verdeeld in 9 prov. en heeft zelfbestuur. Het eiland bleef lang onbekend ; eerst
in de 19e eeuw begon men het te onderzoeken, terwijl nog verschillende streken geheel
onbekend zijn voor Europeanen.
Sumatra is na Java het belangrijkste
eiland, oppervl. 435,000 K.M. 2 ; is 1650 K.M.
lang. Het N. deel is zeer bergachtig met verschillende meren, het Z.-lijk deel laag land,
doorsneden door het Barisangebergte, en
heeft verschillende groote rivieren. Het klimaat is er gelijkmatig zeer warm. De bodem
is zeer vruchtbaar, voor een groot deel nog
niet ontgonnen en bevat veel bruikbare delfstoffen, o. a. steenkool, goud, tin en petroleum. De bevolking wordt geschat op
3,168,500 inw. ; zijn meest Maleiers, hangen
den Islam aan, hetzelfde als de bevolking van
Java. Het land is verdeeld in : (1) Atjeh en
onderhoorigheden. (2) 0.-kust van Sumatra.
(3) Sumatra's W.-kust. (4) Bengkoelen. (5)
Lampongsche distr. (6) Palembang. (7)
Riouw en onderh. (8) Banka en onderh. (9)
eenige onafhankelijke staatjes. Van de steden noemen wij Palembang, Padang en
Medan.
C e 1 e b e s, het 4e groote eiland, wordt door
de Straat van Makassar van Borneo gescheiden, oppervl. 200,132 K.M2 . (met de bijbehoorende eilandjes). Het eiland heeft vier armen,
die elk een schiereiland vormen, en gelijkt op
een kruis. Het klimaat is tropisch, de bodem
is niet zeer vruchtbaar, de prod. zijn. hoofdzakelijk : rijst, gom, caoutchouc, copra, rotting,
specerijen, hout, suiker, cacao, tabak enz.
De bodem bevat steenkolen, goud, ijzer, tin,
koper, doch niet in groote hoeveelheden. Het
is verdeeld in gouvernement Celebes en Menado en heeft verschillende kleinere en grootere staatjes. Hoofdst. Makasser. Hoofdst.
van Menado beet eveneens M. De inw. worden op 14 mill. geschat, het zijn meest Maleiers. De oorspronkelijke inw. zijn meest
naar de binnenlanden getrokken.
Indic was reeds lang bekend uit overoude
tijden, men wist dat het bestond en men
meende dat het wonderlanden waren, die ontzettende rijkdommen bezaten, doch zeer moeilijk en vol gevaren te bereiken. waren. Intusschen bloeide in deze landen de beschaving
en er was een uitgebreide handel. Verschillende expedition werden uitgezonden om de
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wonderlanden te zoeken en o. a. Columbus
voer naar het W. om Indic te vinden, waar
hij, zooals bekend, Am. ontdekte. De Portugees Vasco da Gama vond 1498 den weg.
Portugal en spoedig Spanje haalden de schatten uit Indic en er ontstond een uitgebreiden
handel met deze landen en spoedig vooral
tusschen Sp. en Holl. Dit ging zelf lang in
den 80-jarigen oorlog door, tot Spanje eindelijk de Holl. allerlei moeielijkheden in den
weg legde. Toen besloten de Holl. en Zeeuwen zelf Indic to gaan zoeken. Heemskerk
en Barendsz trokken N.-waarts, doch Houtman vond 1596 Bantam en keerde '97 in Amsterdam terug. Tal van compagnieen op Indie werden opgericht, die 1602 tot een werden vereenigd. Verschillende keeren werden
de Ned. van Indic verdreven, o. a. 1796/1802,
1811/16 door de Eng. 1825/30 werd een gruwelijken strijd op Java gestreden. 1859 werd de
slavernij afgeschaft. 1873 begon de eindelooze
Atjeh-oorlog. 1894 oorlog op Lombok, 1908
opstand op Sumatra's W.-kust. Zie o. a.
nog : Ned. geschiedenis, Maleiers, Cultuurstelsel enz.
Nederlandsch V akverbond, of Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen, afgekort
N. V. V., is een federatie van vakvereenigingen, die op modern standpunt staan. (Zie
Vakereenigingswezen). Werd opgericht 1906,
met hulp van eenige Sociaal-Democratische
leiders en is opgericht uit en door de verschillende organisaties, die voorheen deel uitmaakten van het Nationaal Arbeiders Secretariaat, doch zich niet met de anarchistische
strijdwijze konden vereenigen. Staat op
Sociaal-Democratisch standpunt.
Neder-Oostenrijk, naam voor het aartshertogdom O.-rijk, beneden de Enns.
Neder-Saksen, dat deel van Saksen, tusschen N.-Zee, Elbe en Weser.
gem., Limburg, bij Weert,
Neder-Weert,
5714 inw.
Neede of Nede, gem., Geld., bij Groenlo,
3929 inw.
Neer, gem., Limb., bij Roermond, 1743 inw.
Neerbosch, dorp, gem. Nijmegen ; weezengesticht.
Neerijnen, dorp, gem. Waardenburg, Geld.,
300 inw.
Neersiag, noemt men zoo in de scheikunde,
wanneer twee stoffen zich in een oplossing
verbinden tot een onoplosbare stof, die op den
bodem daalt of blijft zweven.
(2) de vochtige damp, nit den dampkring,
die op de aarde valt, meest als regen.
Neerwinden, dorp, Belg. prov. Luik, 610
inw. ; 29/7 1693 overwinning der Fr. op de
Holl. en Eng., 18/3 1793 overwinning der O.rijkers op de Fr.
Negapatan, stad in Eng.-Indie, president-
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schap Madras, aan de Golf van Bengalen,
59,228 inw. ; haven.
Negatle, (Lat.) ontkenning.
Negatlef, ontkennend.
Negatlef begrip, is een begrip, dat berust
op de ontkenning van een ander begrip.
Negatlef beeld, of plaat, de plaat in de
fotografie, waarop alles wat zwart is wit, en
alles wat wit is, zwart ziet.
Negeeren, ontkennen , loochenen, tegenwerken.
Negenoog, een kwaadaardige bloedzweer.
Negers, algemeene naam voor menschen
met zwarte huidskleur ; bewonen meest Afrika, doch zijn, vooral in de 16e eeuw, veel als
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om met een kolonie naar Jerusalem to gaan.
Hij moist, trots vele hindernissen, de m urea
der stad to herstellen. Zijn werk in het elude
Testament is een vervolg op de geschiedenis
van Esra en loopt tot ongev. Darius.
Neira, een der Banda-eilanden.
Neisse, drie weinig bevaarbare rivieren in
het Oder-gebied. (Duitschl.).
(2) stad, Pruisisch regeeringsdistr. Oppeln,
24,267 inw. ; industrie.
Neisser,
(Albert)) Duitsch geneeskundige,
geb. 1855 ; prof. to Breslau, bekend als best] ijder der sy phili s.
Nekkramp, zie Meningitis.
Nollor, (Nelloer) stad, Eng.-Indie, presidentschap Madras, 27,505 inw.
Nelson, (Horace, Viscount) Eng. admiraal,
1758/1805 ; vernietigde 1798 de Fr. vloot bij
Aboekir, versloeg 1801 de Denen bij Kopenha-
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slaven naar Amerika gevoerd. Kenmerken
zich door zwarte kleur, gekroesd haar, smallen platten schedel, platte neus, dikke lippen
en witte tanden.
Mglige, nacht- of ochtendgewaad.
Negol, hoogste berg van Rumenie, 2536 M.
hoog.
Negotie, handel, kleinhandel, koopmansgoed.
Negri, (Ada) It. volksdichteres, geb. 1870.
Negrito's, de oorspronkelijke zwarte inw.
van de Philippijnen.

NEGRITO.

een der Philippijnen, 12,098 K.M.",
226,000 inw.
Negus Negesti, koning der koningen, titel
voor den keizer van Abessinie ; zie Menelik II.
Nehemia, was met Esra de hersteller van
het Israblietische volksbestaan, na de Babylonische ballingQ.chap. In dienst als schenker
bij den Perzischen koning Artaxerxes Longimanus, 446 v. Chr., verkreeg hij vergunning
Negros,

H. VISCOMT NELSON.

gen en verbrandde de vloot. Vernietigde de
Sp.-Fr. vloot bij Trafalgar, waarbij hij zelf
viel.
(2) rivier, in Canada, mondt in de Hudsonbaai, 630 K.M. lang.
(3) stad, Eng. graafschap Lancaster, 32,816
inw. ; txetielindustrie.
Nematoden, een klasse van ingewandswormen.
Nemelsche spelen, beroemde spelen der Hellenen, ter eere van Zeus in het dal van
Nemea in Argolis.
Nemesis, in de mythologie, de dochter van
den nacht, godin der gerechtigheid.
Nemours, (Louis Charles Philippe Raphael
van Orleans, hertog van) Fr. generaal, noon
van koning Lodewijk Philips, 1814/96 ; werd
1831 tot koning van Belg. gekozen, doch zijn
vader weigerde voor hem de kroon. Hij screed
in Algerie tegen Abd-el-Kader. Zijn zoons :
Ferdinand Gaston, geb. 1842, werd '89 uit
Braz. verdreven ; Philippe Marie, geb. 1844.
Neo..., Gri. voorvoegsel, nieuw..., jong...
Neoc000m, onderste laag der Krijtformatie. •
Neograd, Hong. komitaat, 4355 K.M 2 .,
239,097 inw. Hoofdpl. Balasse Gyannath.
Neo Malthusianisme, zie Malthusianisme.
Neo platonisme, een wijsgeerig stelsel, is
de laatste vorm van de heidensche godgeleerdheid. De leer van Plato werd samengevoegd
met een reeks Oostersche begrippen ; de aan-
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hangers geloofden alle kennis te kunnen verkrijgen. De kennis van het goddelijke door
het gevoel, door ingeving, daar het goddelijke niet met het verstand was waar te
nemen of te verklaren. Zij geloofden dat de
mensch, zoo hij slechts wilde, reeds op aarde
een heilige en alwetende kon zijn.
Neoptolemus, volgena de Gri. mythologie,
zoon van Achilles ; verkreeg Andromache als
buit van Troje, ging naar Epirus, waar hij
stamvader van en nieuw geslacht werd. Zie
Pyrrhus.
Nepal, een der Himalaya-staten ; absolute
monarchie, onder een Maharadsja 154,000

Nero, (Lucius Domitius) en na de adoptie
door Claudius, Nero Claudius Drusus, geb.
37 na Chr. ; werd door allerlei listen en lagen
van zijn moeder, 54, Rom. keizer. Liet zich
de eerste jaren door zijn leermeesters leiden,
waardoor zijn bestuur vruchtbaar was, doch
daarop begonnen zijn gruwelen. Hij liet Britanicus, zijn stiefbroeder, later zijn moeder,
zijn gemalin en zijn leermeester vermoorden,
liet Rome in brand steken en de Christenen

NERO.
WAPEN VAN NEPAL.

K.M. 2 , 3 mill. inw. (Brahmanen en Hindoes).
Prod. : rijst, katoen, mais, en suiker.
Hoofdst. Katmandoe, 50,000 inw.
Nepotisme, het begunstigen van familie en
vrienden door hooggeplaatsten, door hen b.v.
goedbetaalde betrekkingen te bezorgen.
Neptunus, god der zee bij de Gri. Poseidon.

NEPTUNUS.

(2) de meest ver van de zon verwijderde
bekende planeet van ons zonnestelsel ; gemiddelde afstand van het middelpunt der zon.
44700 mill. K.M. ; middellijn 55.000 K.M.
Wentelt zich in 164 jaren en 286 dagen om de
zon in tegenovergestelde richting der andere
planeten. Heeft een wachter of maan, welke
zich op een afstand van 360.000 K.M. in 5
dagen en 21 uren om N. wentelt.
Nera, linker zijrivier van den Donau, in
Hong., 133 K.M. lang.
(2) linker zijrivier van den Tiber, 135 K.M.
lang.
Nerboedda, rivier in Voor-Indie, mondt in
de Baai van Cambay, 1291 K.M. lang.
Nereiden, de 50 dochters van Nereus.
Nereus, zeegod, huwde Doris, die hem 50
dochters schonk, Nereiden geheeten.

daarvoor vervolgen. Zijn ijdelheid was grenzeloos, hij wenschte als dichter, schilder,
beeldhouder, tooneelspeler en wagenrenner de
eerste gevierde to zijn en ging zelfs daarvoor
naar Gri. Hij wilde een paleis in Rome laten
bouwen, dat het grootste gedeelte der stad
besloeg, maar hij werd afgezet, moest vluchten en liet zich door een vrijgelaten slaaf
doorsteken met de woorden : „In mij sterft
een groot kunstenaar", in 68 na Chr. Tijdens
zijn regeering behaalden zijn veldheeren
overal groote overwinningen.
Nerven, de vaatbundels in bladeren ; voeren
het water met de noodige stof fen door de
bladeren. Zijn hetzelfde als zenuwen.
Ook
noemt men de draden van het hout N.
Nerveus, zenuwachtig.
Nervier's, was een yolk in het tegenwoordig
Belgie, aan de Schelde en de Sambre ; door
Caesar vernietigd.
Nes, dorp op Ameland, Friesl., 700 inw.
(2) (H. M. van) Ned. godgeleerde, geb.
1862 ; prof. te Leiden.
Nestor, de grijze koning van Pylos, nam
deel aan den tocht der Argenauten en naar
Troje ; wordt geprezen om zijn wetenschap.
Daarom spreekt men wel eens van een N.,
iemand die van alles weet.
Neswadba, (Joseph) Boheemsch musicus,
1824/76 ; schreef o. a. „Blauwbaard", opera.
Netel, zie Urtica.
Neteldieren, Maagdieren, een meest in zee,
weinig in zoetwater voorkomende diersoort,
wier lichaam gpheel als verteringsorgaan is
ingericht, terwijl de hued bezet is met intrekbare stekels, wier steek de zelfde uitwerking
als die der brandnetels heeft ; leven meest
bij kolonien vastgehecht.
Neteldoek, voorheen veel vervaardigde stof
uit de vezels van de netel (Urtica).
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Nets!roes, (febris urticaria) een koortsige
nitslag-ziekte ; veroorzaakt veel jeuk, gelijkt
op de steken van de brandnetel.
Netscher, (Frans) Ned. 'Aerator, geb. 1864 ;
schreef verschillende novellenbundels, is
hoofdred. van de „Roll. Revue".
Netto, (It.) rein, zuiver, buiten verpakking ; zonder eenige mindering.
Netvleugeligen, of N. insecten (Neuroptera)
insecten, wier vleugels als een net geaderd
zijn.
Netvlies, het zenuwvlies, dat den oogappel
van binnen bekleedt over de achterste helft.
Alle beelden, door ons oog waargenomen, worden eerst op ons N. overgebracht.
Netze, rivier in Pruisisch Polen, Posen en
Brandenburg, 440 K.M. lang, 380 K.M. bevaarbaar.
Netzer, (Joseph) Duitsch musicus, 1808/64.
* Neu, (Duitsch) nieuw.
Neubrandenburg, stad in MecklenburgStrelitz, 10,550 inw. ; veehandel.
(Neufchatel) kanton van
Neuchatel,
Zwitsl. door den Jura van Fr. gescheiden,
808 K.M2 ., 126,279 inw. ; wijnbouw, klokkenindustrie. De inw. spreken meest Fr., zijn
voor 88 % Protestant. Hoofdst. N., aan het
Meer van N., 21,354 inw. ; industrie, vooral
van uurwerken. N. was eerst een graafschap
en kwam 1707 aan Pruisen, 1808 aan Fr.,
1815 aan Pruisen en 1857 aan Zwitsl.
(2) (Meer van) langwerpig meer, 40 K.M.
lang, 239 K.M2 .
Neuenahr, veelbezochte badplaats in Pruisisch regeeringsdistr. Coblenz, 2993 inw.
Neuenburg, Duitsche naam voor Neuchatel.
Neufchatel, zie Neuchatel.
Neuilly-sur-Seine, stad, Fr. dep. Seine,
37,493 inw.
(Hermann) Duitsch dichter,
Neumann,
1808/75.
(2) (Karl Friedr.) Duitsch orientalist en
historicus, 1793/1870 ; prof. te Miinchen.
Neumark, naam voor een deel van de vroegere mark Brandenburg, thans regeeringsdistr. Frankfurt.
Neumayer, (Georg) Duitsch hydrograaf en
geoloog, geb. 1826.
Neumecklenburg, eiland van den Bismarckarchipel, 12,950 K.M 2 .
Neumunster, stad in Sleeswijk, bij Kiel,
27,335 inw.
Neunkirchen, stad, regeeringsdistr. Trier,
27,684 inw. ; industrie en steenkoolmijnen.
Neuquen, rivier in Argentinie.
(2) territorium, Argentinie, 107,903 K.M 2 .,
14,517 inw. Hoofdst. Chos-Malal.
Neuralgie, zenuwpijn, een plotseling optre-

* Woorden met Neu... aanvangend en hierop niet voorkomend, zoeke men op het woord
zelf, op Nieuw... of New...

dende pijn in een der zenuwen, zonder eenige
anatomisch te bewijzen afwijking.
Neurasthenle, zenuwzwakte.
Neurenberg, (Duitsch Nurnberg) stad in
de Beiersche prov. Midden-Frankenland,
293,868 inw. Is ten deele nog met een oude
muur omgeven, heeft vele gedenkteekenen.
Voorheen een politiek belangrijke stad, later
en nog om zijn industrie van allerlei kleine
taken als naalden, potlooden en veel kinderspeelgoed ; 4/9 1632 bloedige slag tusschen
Gustaaf Adolf en Wallenstein.
Neurenbergerwaren,

speelgoed.
Neurosis,

hoofdzakelijk kinder-

(Gri.) stoornis van het zenuw-

gestel.
Neurotisch,

wat betrekking heeft op de

zenuwen.
Neusalz, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Leignitz, 12,580 inw. aan de Oder.
Neusatz, koninklijke vrijstad, Hong. komitaat Bacs-Bodrog, 29,276 inw. ; scheepvaart.
Neusbeer, (Nasua) of Coati. Zie Beer.
Neushoorn, (Rhinoceros) een der dikhuidige

zoogdieren, zeer plomp, leeft in moerassige
streken van Afrika en Azie, voedt zich met

NEUSHOORN.

planten. Komt meest alleen voor, zelden in
een troepje ; vleesch eetbaar. Dragen op neus
of voorhoofd een of twee korte hoornen.
Neustadt, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Oppeln, 20,139 inw. ; weverijen.
(2) stad, Beiersch regeeringsdistr. Pfalz,
17,795 inw.
Neustrelitz, hoofd- en residentiestad, Meeklenburg-Strelitz, 11,340 inw. ; graanhandel.
Neustrie, of W.-Francie, oude naam voor
het W.lijk deel van het rijk der Franken, gelegen tusschen Schelde-monding en Loire.
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Neusz,
Dusseldorf, 28,472 inw.
Neutitschein, stad in Moravia, 11,891 inw.
Neutra, linker-zijrivier van den Donau,
175 K.M. lang ; stroomt door het Hong. komitaat N., 5724 K.M 2 ., 428,296 inw. Hoofdst.
N., aan de N., 15,169 inw.
Neutraal, (Lat.) onzijdig, onpartijdig.
Neutraliseeren, onzijdig, onpartijdig maken ;
de verbinding van oplossingen voorkomen
door toevoeging van een andere stof.
Neuwied, stad aan den Rijn, Pruisisch
regeeringsdistr. Coblenz, 11,011 inw.
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Nevada, W.-lijke staat der Ver. Staten van
N.-Am., 286,700 K.M 2 ., 42,335 inw. ; bergbouw, veeteelt. Rijk aan metalen, ook goud
8 vestigen zilver. Hoofdst. Carson-City. 184
den de Mormonen zich hier ; werd '61 territorium en '64 staat.
Nevel, de laag hangende, ondoorzichtbare
waterdamp.
Nevers, stad, Fr. dep. Nievre, 27,673 inw.
Nevis, Eng. W.-Indisch eiland der Kleine
Antillen, 118 K.M2 ., 13,207 inw.
* New, (Eng.) nieuw.
Newa, Russ. rivier, mondt in de Finsche
Golf, 56 K.M. lang ; stroomt langs Petersburg.
New-Albany, stad aan de Ohio, staat Indiana, N.-Am., 20,028 inw.
Newark, stad, staat New-Jersey, N.-Am.,
246,079 inw. ; uitgebreide industrie.
(2) stad, staat Ohio, N.-Am., 18,157 inw. ;
steenkoolmijnen.
Newark-upon-Trent, stad aan de Trente,
Eng. graafschap Nottingham, 14,985 inw.
New-Bedfort, haven- en handelsstad, staat
Massachusetts, N.-Am., 62,442 inw. Textielindustrie.
New-Brighton, stad, staat New-York, N.Am., 25,998 inw.
stad, staat Connecticut,
New-Britain,
26,900 inw.
stad, staat New-Jersey,
New-Brunswick,
N.-Am., 20,006 inw.
Newburgh, stad, staat New-York, 24,943
inw.
Newbury, stad, Eng. graafschap Berks,
11,061 inw.
Newburyport, stad, staat Massachusetts,
N.-Am., 14,478 inw.
Newcastle, hoofdst., Eng. graafschap Northumberland, 214,833 inw., aan de Tyne gelegen ; steenkoolmijnen.
(2) stad, Eng. graafschap Stafford, aan de
Lyme, 19,914 inw.
(3) stad, staat Pennsylvanie, N.-Am.,
28,339 inw.
(4) havenstad, Aus. staat Nieuw-Z.-Wales,
54,991 inw.
New-Church, stad, Eng. graafschap Lancaster, 27,000 inw.
Newcomb, (Simon) Populair Amerik. astronoom, 1835/1909 ; prof. te Baltimore. Schreef
o. a. „De Sterren" (Ook in 't Ned.).
Newfoundland, Eng. eiland aan de N.-0.kust van N.-Am., voor de St. Laurensbaai,
110,670 K.M2 ., 220,249 inw. Hoofdst. St.
John. Het eiland is bekend om zijn hondenrassen en uitvoer van stokvisch ; sedert 1713
Eng. bezit.

Newfoundlander, een groote, zwarte of
bruine, langharige hondensoort.
New-Georgia, een der Eng. Salomo's eilanden.
New-Hampshire, een der Ver. Staten van
N.-Am., grenst aan Canada, 24,100 K.M 2 .,
411,588 inw. ; bergachtig. Hoofdst. Concord.
Sedert 1788 staat.
New-Harmony, stad, staat Indiana, N.Am., 2600 inw. ; voormalige socialisten-kolothe van R. Owen.
Newhaven, stad, staat Connecticut, N.Am., 108,027 inw. ; industrie.
Newington, wijk van Londen, op den linker
Theems-oever, 125,000 inw.
fabrieksoord, Russ.
Newjanskij-Sawod,
gouv. Perm, 16,066 inw.
New-Jersey, een der staten der Ver.-Staten
van N.-Am., aan den Atlantischen Oceaan,
20,240 K.M2 ., 1,883,669 inw. Hoofdst.
Trenton.
New-Londen, havenstad, staat Connecticut,
N.-Am., 17,548 inw.
Newmarket, stad, Eng. graafschap Cambridge, 10,688 inw. ; wedrennen.
Newport, stad, Eng. graafschap Monmouth,
67,290 inw.
(2) hoofdstad, eiland Wight, 10,911 inw.
(3) havenstad, staat Rhode-Island, N.Am., 22,034 inw.
(4) stad, staat Kentucky, 28,301 inw.
Newport News, stad, staat Virginia, N.Am., 19,635 inw.
stad, Iersch graafschap Down,
Newry,
12,587 inw.
New-South-Wales, zie Nieuw-Z.-Wales.
Newton, (Sir Isaac) beroemd Eng. sterrenkundige, wis- en natuurkundige, geb. 25/12
1642 ; werd 1703 president der Royal-Society.
Stichter der nieuwere mathematiek, physica
en physische astronomie. Hij ontdekte de wetten der algemeene zwaartekracht, gravitatie,

SIR. I. NEWTON.

de samenstelling van het licht en de voortplanting van het geluid. Ook is hij de uitvinder der differentiaal- en integraalrekening.
Het laatste deel van zijn leven gaf hij zich
aan allerlei droomerijen over en werd geheel
kindsch ; gest. 31/3 1727. Verschillende standbeelden werden voor hem opgericht.
(2) (Charles Thomas) Eng. oudheidkundige,
* Woorden met New... aanvangend en hier
niet op voorkomend, zoeke men op Nieuw..., 1816/94. Prof. te Londen. Liet opgravingen
in Klein-Azie doen.
Neu... of op het woord zelf.

Nis

556

New

(3) stad, staat Massachusetts, N.-Ain.,
33,587 inw.
Newton In Makerfield, stad, Eng. graafschap Lancaster, 16,699 inw. ; glas-industrie.
New York, staat der Ver.-Staten van N.Am., 127,350 K.M2 ., 7,268,894 inw. Wordt
door drie bergruggen doorloopen ; heeft een
vastelandklimaat. Er is een uitgebreide industrie, 13,061 K.M. spoorweglijnen. Hoofdst.
Albany. N.-Y. werd 1664 een Eng. prov. en
1788 een zelfstandige staat.
(2) grootste stad van de Ver.-Staten van
N.-Am., in den staat N.-Y., na Londen de
grootste stad der aarde, aan de monding
van den Hudson, 4,113,043 inw. Heeft allerlei
industrie, groote inrichtingen voor kunsten
en wetenschappen, 400 kerken, den grootsten
Zoologischen tuin der wereld (150 H.A.) en
de schoonste havens en dokken. In de baai
voor N.-Y. staat een reuzen-vrijheidsbeeld
(46 M. hoog). Er is een uitgebreide handel
en scheepvaart. N.-Y. werd 1613 door Holl.,
onder den naam van Nieuw-Amsterdam, gesticht, was 1664/1784 in handen der Eng.
Ney, (Michel) hertog van Elchingen, worst
van Moskowa, Fr. maarschalk, 1769/1815 ;
een der meest bekende figuren uit den tijd
van Napoleon. Streed tegen de Russen en
voegde zich met zijn leger dadelijk bij Napoleon, Coen deze van Elba gevlucht was ; streed
bij Quatrebras en Waterloo. Werd bij de '2e
restauratie, voor landverraad doodgeschoten.
Ngan hoei, (Ngan-hwei) Chin. prov. aan de
Jang-tse-Kiang, 142,800 K.M2 ., 21 mill. inw.
Hoofdst. Ngan-king.
Ngan king, hoofdst., Chin. prov. Nganhoei, 40,000 inw.
Ngaoenderee, hoofdst. van Duitsch-Adamaoea, Soedan, 30,000 inw. ; 1901 door de Duitschers bezet.
Ngornoe of Ngornu, zie Angornou.
Niagara, rivier in N.-Am., stroomt op de
grens van de Ver. Staten en Canada, verbindt
het Erie- met het Ontoriomeer, 54 K.M.
lang ; vormt den grootsten waterval der
wereld, 574 M. breed aan de Canadeesche
zijde en 52 M. hoog ; 326 M. breed en 54 M.
hoog aan de zijde der Ver. Staten. Aan dezen
waterval wordt een drijfkracht van 230,000
paardenkrachten onttrokken. Aan den N.waterval is gelegen N.-Falls.
Niagara Falls, stad aan den N.-waterval,
N.-Am., 19,457 inw. ; staat New-York.
Niam Niam, een kanabalische negerstam
uit Centr.-Afrika W.'lijk van den Witten
rth bezocht, noemen zich
Nijl. Door Schweinfu
zelf Sandeh.
Nibbixwoud, gem., N.-Holl., bij Medemblik,
1250 inw.
Nibelungenlied, het belangrijkste werk der
Germaansche heldensage uit de middeleeuwen ;
-

-

-

den vorm, uit de 12e eeuw. Is volgens eenigen
een samenstelling van oude liederen, volgens
anderen van een schrijver. Het werd in 1751
en verder in 1782 weder bekend, doch het
origineele moet verloren zijn gegaan. De held
van het stuk is Siegfried, deze groeit bij een
smit op, doch is zoo sterk, dat deze hem
vreest en hem daarom aanraadt eens met den
draak to strijden, die een schat bewaart en
een schoone jonkvrouw, het eigendom der
Nibelungen, de kinderen der onderwereld.
Hij smeedde zich eon zwaard, versloeg den
draak en schonk den schat als bruidschat aan
de jonkvrouw (Briinhilde). Hagen weet deze
schat meester to worden, doch moet hem in
den Rijn werpen. Er wordt beweerd, dat werkelijk eens een grooten schat in den Rijn is
geworpen en nog niet teruggevonden is. Het
lied heeft vele afwijkingen.
Nicaragua, gefedereerde republiek in Centraal-Amerika, tusschen Honduras en CostaRica, 128,340 K.M 2 ., 429,310 inw., uitgezonderd ongev. 30,000 onbeschaafde Indianen.
Het is meest bergland met eenige vulkanen
en 2 groote meren, is nog bedekt met uitgestrekte bosschen, die de hoofdmiddelen van
bestaan leveren. Verdere prod. zijn : koffie,

-
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-

cacao, goud en zilver. Er wordt veel aan veeteelt gedaan. De grondwet is van 1858 ; president wordt voor 4 jaar gekozen, daarnaast
wetgevende Kamer van 21- en Senaat van 18
leden. Spoorwegen 276 K.M. Telegraaflijnen

5072 K.M. ; leger in vredestijd 4000 man,
oorlog 40,000 man. Hoofdst. Managua. Het
is sedert 1839 een zelfstandige republiek. Er
komen veel revolution voor, laatst 1893.
Nicastro, stad, It. prov. Catanzaro, 17,524
inw.
Nichtevecht, gem., Utrecht, bij Loenen,
552 inw.

Nicobaren, Eng. eilandengroep in de Golf
van Bengalen, 1772 K.M 2 ., 6310 inw., meest
Maleiers ; sedert 1869 strafkolonie.
Nicolaas, eerste heilige der Gri.-Kath.-kerk,
was in de lle eeuw aartsbisschop van Myra,
gest. 1087 ; gedenkdag 6 Dec. (bekend als
kinderweldoener).
(2) naam van 6 pausen : I, heilige, 858/67 ;
onder hem de deeling der morgen- en avondlandsche kerk. Dwong Lotharius zijn verstooten vrouw terug to nemen en zijn tweede
gemalin van het hof to ver wijderen. IT, 1058/
besta at nit 38 avonturen en stamt, volgens 61 liet zijn tegenpaus Benedictus X afzet-

-
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ten. III, 1277/80 ; bekend door zijn nopotisme.
IV, 1288/92 ; geb. 1230 ; was een geleerd man.
V, was tegenpaus van Johannes XXII, moest
zich aan dezen onderwerpen en stierf in de
gevangenis. VI, (V), 1447/55, geb. 1398 ; deed
veel voor de boekerij van het Vaticaan.
(3) I, (Paulowitsj) keizer van Rusl., 1825/
55, geb. 1796 ; begon met de onderdrukking
der revolutie, voerde gelukkig oorlog tegen
Perzie en Turkije, waardoor hij zijn land uitbreidde ; liet Polen na de revolutie in 1830, in
een Russ. prov. veranderen, hielp '49 de
Hong. revolutie dempen.
(4) II, (Alexandrowitsj) keizer van Rusi.,
volgde 1894 zijn vader Alexander III op,

veel bezochte streek
Niederwald,
in
Duitschl., bij Riidesheim ; bergrug 350 M.
hoog.
Niekerk, dorp, gem. Oldenkerk, Gron.,
600 inw.
Niemann, (August) Duitsch schrijver, geb.
1839.
Niemen, Russ. rivier, heet in Pruisen
Memel, mondt in de Kurische Haff, 704 K.M.
lang, 600 K.M. bevaarbaar.
Niepce, (Joseph Nicephore) Fr., 1765/1833 ;
een der eerste uitvinders der photographie.

J. N. NIEPCE.

(Renes) twee, door bindweefsel
omgeven organen in de buikholte ; scheiden
het water uit het stroomende bloed en voeren
dit in de urineblaas. Zijn vatbaar voor allerlei
ziekten.
Nierop, (Mr. F. S. van) Ned. jurist, directeur der Amsterdamsche bank, geb. 1844 ;
lid van de Eerste Kamer.
Niers, rechter-zijrivier van de Maas, 120
K.M. lang.
Nietszche, (Friedrich) Duitsch phil. en
muziekschrijver, 1844/1900 ; was 69/79 prof.
Nieren,

NICOLAAS II VAN RUSLAND.

geb. 1868 ; trad tusschen beide in den oorlog
tusschen Turkije en Gri. en om nog meer den
schijn te wekken N an vredelievend te zijn,
hielp hij de vredesconferentie te Den Haag,
1898, tot stand brengen ; wikkelde zich in den
ongelukkigen oorlog met Japan. Dreef eenige
malen de doema uiteen.
(5) vorst van Montenegro, kwam in 1860
aan de regeering, geb. 1841 ; kreeg 1878 volkomen onafhankelijkheid en gebiedsvergrooting.
(6) (St.) stad, Beig. prov. O.-Vlaanderen,
31,083 inw. ; industrie.
Nicolaasga, (St.) dorp, gem. Doniawerstal,
Friesl., 1250 inw.
Nicolai,
(Christoph Friedrich) Duitsch
schrijver, 1733/1811 ; gaf met Mendelssohn de
eerste 4 deelen der „Bibliothek der Sch8nen
Wissenschaften" uit.
(2) (Otto) O.-rijks componist, 1810/49 ;
schreef o. a. „Die lustige Weiber".
Nicosia, stad op Sicilia, It. prov. Catania,
16,004 inw. ; zwavelbronnen, zoutmijnen.
Nicotine, een vluchtige organische base, in
tabak, 2 tot 8 % ; zwaar vergif, werkt het
eerst op het ruggemerg ; wekt eerst op en
veroorzaakt dan verlamming.
Nictheroy, hoofdst., staat Rio de Janeiro,
Braz., 34,269 inw. ; haven.
Niebert, dorp, gem. Marum, Gron., 800 inw.
Niebuhr, (Berthold George von) beroemd
Duitsch historicus en philoloog, 1776/1831;
nam ook deel aan de politiek.
* Nieder, (Duitsch) neder, laag.
(Louis) Zwits. musicus,
Niedermeyer,
1802/61.

F. NIETSZCHE.

te Bazel, werd 1889 krankzinnig. Was eerst
vurig aanhanger van Wagner, doch later een
fel tegenstander. Zijn phil. is zeer eigenaardig, hij wilde de zedelijke waarde der menschen verhoogen, doch predikte een extreem
individualisme. Hij wenschte den volmaakten
mensch (Uebermensch) te vormen, door de
onderdrukking van elk medelijden en den
ondergang van alle zwakken en gebrekkigen.
Hij was afkeerig van het pessimisme van
Schopenhauer. Schreef o. a. : „Ideen", „Aldus sprak Zarathustra", „Bloemlezing".
* Woorden met Nieder
beginnend en
hierop niet voorkomend, zoeke men op
, of op het woord zelf.
Neder
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dorp, gem. Gameren, Geld.,

600 inw.
Nieuw-Amsterdam, dorp, gem. Emmen,
Drente, 2000 inw. Zie Amsterdam.
Nieuw-Beyerland, gem. op het eiland Hoeksche Waard, Z.-Holl., 1836 inw.
Nieuw-Brunswijk, prov. van Canada, Eng.N.-Am., 72,780 K.M2 ., 331,120 inw. Hoofdst.
Fredericton.
Nieuw-Buinen, dorp, gem. Borger, Drente,
2000 inw.
Nieuw-Caledonia, (Baladea) Fr. eiland in
den Stillen Oceaan ; wordt gerekend tot de
groep der Hebriden te behooren. Met eenige
andere kleine eilanden, 19,823 K.M 2 ., 52,756
inw. Hoofdpl. Numea. Het werd 1774 door
Cook ontdekt ; sedert 1853 Fr. strafkolonie.
Nieuwediep, naam van de haven en omgeving van Den Helder, N.-Holl.
Nieuwedorp, dorp, gem. 's Heeren-Arendskerke, Zeel., 1300 inw.
N ieuwe- H ebriden, Malanesische archipel in
den Stillen Oceaan, N.lijk van Nieuw-Caledonie, 13,227 K.M 2 ., 85,000 inw., meest
Papoea's. Werden 1660 ontdekt.
Nieuwe-Horne, dorp, gem. Schoterland,
Friesl., 800 inw.
Nieuwendam, gem., N.-Holl., bij Amsterdam, 2220 inw.
Nieuwenhagen, gem., Limburg, bij Heerlen,
1985 inw.
Nieuwenhoorn, gem., Z.-Holl., bij Brielle,
1766 inw.
Nieuwenhuis, zie Domela N.
(2) (Antoon Willem) Ned. indioloog, geb.
1864 ; deed onderzoekingen op Borneo.
N ieuwenhuyzen, (Jan) Doopsgezind pred.,
1724/1806 ; stichtte 1784 de Mij. „Tot nut van
het Algemeen".
Nieuwe Niedorp, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 1523 inw.
Nieuw-en-St.-Joostland, gem., Zeel., bij
Middelburg, 1044 inw.
Nieuwe-Pekela, gem., Gron., bij Winschoten, 5250 inw.
Nieuwer-Amstel, gem., N.-Holl., bij Amsterdam, 6259 inw.
Nieuwerkerk, gem., Zeel., op het eiland
Duiveland, 1603 inw.
(2) aan den IJsel, gem., Z.-Holl., bij Rotterdam, 2828 inw.
Nieuwersluis, dorp in Utrecht, bij Loenen ;
halte voor alle, daarlangs loopende spoortreinen.
Nieuwe-Schans, gem., Gron., bij de Pruisische grens, 1858 inw.
Nieuwe-Tongen gem., Z.-Holl., op het
eiland Goeree en Overflakkee,
'
1579 inw.
Nieuwe-Waterweg, naam voor de Maas,
voorbij Rotterdam.
Nieuw-Ceorgie, zie Columbia.

Nie

Nieuw-Crieksohe-taal, de. taal der tegenwoordige Gri. ; sedert de 18e eeuw.
Nieuw-Cuinea, het grootste Australische
eiland, ligt N.lijk van het vasteland van
Australia en is door de Torresstraat daarvan
gescheiden. Met de omliggende eilanden,
807,956 K.M2 ., 837,000 inw., meest Papoea's.
Het is in 'tbinnenland bergachtig en nog
weinig bekend ; is door dichte bosschen bezet
en zeer vruchtbaar. Fauna en Flora komen
overeen met die der Molukken. Het eiland is
gedeeld door drie staten, de W.lijke helft is
Ned., 368,693 K.M2 . Van het O.lijk deel is
het N.lijke Duitsch (Keizer-Wilhelmsland),
181,650 K.M2 . Het Z.lijk deel behoort bij
Queensland, Aus. bondsstaat, 221,570 K.M 2 .
Het werd 1526 ontdekt, 1605 door Ned. bezocht en 1850 in bezit genomen.
Nieuw-Helvoet, gem., Z.-Holl., bij Brielle,
2459 inw.
Nieuw-Holland, verouderde naam voor het
vasteland van Aus. (Zie ald.), oppervl.
7,627,832 K.M2 .
Nieuwkoop, gem., Z.-Holl., bij Woerden,
2687 inw.
Nieuwkuyk, gem., N.-Brab., bij Waalwijk,
1462 inw.
Nieuwland, gem., Z.-Holl., bij Gorinchem,
528 inw.
(2) (Pieter) Ned. dichter, wis- en natuurkundige, 1764/94 ; prof. te Leiden.
Nieuwlekkerland, gem., Z.-Holl., bij Ridderkerk, 3501 inw.
Nieuwleusen, gem., Overijsel, bij Zwolle,
2875 inw.
Nieuw-Malthusianisme, zie Malthusianisme.
Nieuw-Mexico, territorium der Ver.-Staten
van N.-Am., 317,470 K.M2 ., 195,310 inw.
Hoofdst. Santa Fe. Wordt doorloopen door
een arm der Rocky-Mountains. Is rijk aan
goud, zilver, koper, ijzer, kolen, enz.
Nieuwolda, gem., Gron., bij Zuidbroek,
2243 inw.
Nieuw-Orleans, havenstad, staat Louisiana,
N.-Am., aan den Mississippi, 287,104 inw. ;
hoofdhandelplaats van katoen.
Nieuwpoort,
gem., Z.-Holl., tegenover
Schoonhoven, 681 inw.
(2) gem., Belg prov. W.-Vlaanderen,
ongev. 3000 inw. ; 2/7 1600, overwinning van
prins Maurits over de O.'rijkers.
Nieuw-Schotland, prov. van Eng.-Canada,
53,395 K.M2 ., 459,574 inw. ; prod. : visch,
traan, hout en steenkool. Hoofdst. Halifax,
Nieuw-Siberia, eilandengroep in de N.-lijke
IJszee, 25,585 K.M2 . ; onbewoond.
Nieuwstad, gem., Limburg, bij Sittard,
893 inw.
Nieuwveen, gem., Z.-Holl., bij Woubrugge,
1221 inw.
Nieuw-Vossemeer, gem., N.-Brab., bij Bergen-op-Zoom, 1275 inw.
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Nieuw-Zeeland, Aus. eilandengroep in den
Grooten-Oceaan, Z.-O.lijk van het vasteland
van Aus., oppervl. 290,935 K.M2 ., 823,400
inw. ; bestaat uit een N. en Z. eiland. Zijn
bergachtig en vulkanisch (Mount Cook 3764
M. hoog) ; prod. : goud, koper, ijzer, graphiet
en steenkolen. Werd door den Ho11. Tasman,
1642, ontdekt, door Cook bekend geworden ;
sedert 1840 Eng. bezit.
Nieuw-Zuid-Wales, een der Aus. bondsstaten, 804,730 K.M 2 ., 1,359,843 inw. Veeteelt, akker- en bergbouw (goud, koper en
steenkool)_;_ prod. : mais, haver en Z.-vruchten. Hoofdst. Sydney.
Nievre, zijrivier van de Loire, 53 K.M.
lang ; stroomt door Fr. dep. N., 6817 K.M 2 .,
313,972 inw. Hoofdst. Nevers.
Niezijl, dorp, gem. Grijpskerk, Gron., 550
inw.
Niger, de gewichtigste en grootste rivier
van Afrika, heeft tal van zijrivieren, mondt
in de Golf van Guinea, 4150 K.M. lang. Werd
1796 door Mungo Park ontdekt ; door het
Congocontract vrije scheepvaart op den N.
Nigeria, de landen aan de monding van den
Niger, Eng., kroonland, 944,728 K.M 2 .
Nigromantie, geestenbezwering.
Nihil, (Lat.) niets.
Nihilisme, een vooral in Rusl. veel gepredikte theorie, van de omstorting van de geheele bestaande samenleving door geweld en
andere ten dienste staande middelen. Staat
in theorie gelijk met het anarchisme, doch de
middelen en de wegen verschillen. De naam
komt van het woord Nihil (niets), dus nietstheorie. De aanhangers wenschen geheel geen
regeering, geen macht door geweld of stand
boven zich, doch de gelijkheid van ieder
mensch.
Nihilisten, aanhangers van het Nihilisme.
Niigata, Jap. stad op Nipon, met verdragshaven, 53,366 inw.
Nijar, stad, Sp. prov. Almeria, 14,221 inw.
Nijbroek, dorp, gem. Voorst, Geld., 700
inwoners.
Nijega, dorp, gem. Smallingerland, Friesl.,
800 inw.
dorp, gem. Gaasterland,
Nijemirdum,
Friesl., 500 inw.
Nijenrode, oud, Ned. adellijk geslacht uit de
14e eeuw, van het kasteel N. aan de Vecht.
Nijeveen, gem., Drente, bij Meppel, 1342
inwoners.
Nijkerk, gem., Geld., op de Veluwe, 8470
inwoners.
(2) dorp, gem. Oostdongeradeel, Friesl.,
800 inw.
een der grootste rivieren der aarde en
een der belangrijkste van Afrika ; ontstaat
uit den Blauwen en Witten N., die hun wateren ontvangen van de gebergten in 0.Afrika (Somaliland), en mondt in de Middel.
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zee met verschillende armen, eenige delta's
vormend ; 6170 K.M. lang. Is echter niet
makkelijk bevaarbaar, voor stoomschepen
slechts 1147 K.M. Is belangrijk om zijn periodieke vruchtbare overstroomingen, die door
waterwerken versterkt en geregeld worden ;
verder voor bewatering. Is verbonden met
een groot kanalenstelsel. De N. is een der
oudst bekende rivieren, doch de bronnen
bleven lang onbekend.
Nijland,
dorp, gem. Wijnbritseradeel,
Friesl., 600 inw.
Nijipaard of rivierpaard, (Hippopotamus)
een plomp, kolossaal, veelhoevig zoogdier ;
leeft in de rivieren van Afrika, wordt soms

NIJLPAARD.

42 M. lang, heeft korte pooten en kan 2500
KG. zwaar worden ; voedt zich met planten.
Vleesch eetbaar ; dikke huid voor allerlei
doeleinde.
Nijmegen, gem. en stad in Geld., aan de
Waal, 54,735 inw. ; zeer oude stad, was reeds
in de 8e eeuw beroemd ; heeft schoone omstreken en wordt veel bezocht. Heeft vele villa's
en lustverblijven.
Nijssens, (Albert) Belg. staatsman, 1855/
1901 ; prof. to Leuven, was minister van nijverheid.
Nijverheid, industrie, handwerk, fabriekswezen.
Nikkei, een hard, zilverwit metaal ; laat
zich goed polijsten en is smeedbaar. Soortelijk gewicht 8.9 ; smelt bij gloeihitte. Komt
gedegen voor in meteoorijzer, doch meest verbonden met koper ; wordt gebruikt voor allerlei legeeringen, meest met koper, en veel
tot het overtrekken (vernikkelen) van ijzeren
en stalen voorwerpen.
Nikolaink, hoofdstad, Finsche prov. Wasa,
13,493 inw.
Nikolajew, havenstad, Russ. gouv. Cherson, aan de Zwarte zee, 92,060 inw.
Nikolajewsk, stad, Russ. gouv. Samara,
13,795 inw.
Nimbus, glorie ; de stralenkrans om het
hoofd van heiligen.
Nimes, hoofdst., Fr. dep. Gard, 80,605 inwoners ; industrie, vele Rom. oudheden.
Nimrod, volgens den bijbel (Genesis X)
een zoon van Cus, een geweldig jager, de
stichter van Babylon en volgens Joseph de
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bouwer van de. toren van Babel ; schijnt dezelfde te zijn als Ninus of (Gri.) Orion.
Ning-Po, Chin. traktaatshavenstad, prov.
Tsje-Kiang, 255,000 inw. Zijde-industrie. Vele
tempels en woonplaats van Chin. geleerden.
Niobe, volgens de mythologie, koningin van
Phrygie, gemalin van Amphion van Theben;
had 7 zonen en 7 dochters, welke uit jaloesie
door Apollo en Diana gedood werden.
Nioe-tsjang,
handelsstad, Mandsjoerije,
Chin., 60,000 inw. ; 1900 door de Russen, 1904
door de Japanners bezet.
Niort,
hoofdst., Fr. dep. Deux-Sevres,
23,408 inw.
Nipon, Nippon of Hondo, eigenlijk naam
voor geheel Japan, meest naam voor het
grootste eiland daarvan, 226,579 KM 2 ,
33,327,935 inw. Met Tokio, hoofdstad van
Japan.
Nippon, zie Nipon.
Nirwana, bij de Boeddhisten, de zaligheid,
de toestand van volkomen rust, zonder verlangen of hartstochten.
Nisan, 7e maand van het burgelijke en van
het feestjaar van den joodschen kalender,
ongev. Mrt.-April.
Nisari, een der Sporaden.
Niscemi, stad, It. prov. Caltanisetta,
14,698 inw.
gouv., Europ. Rusl.,
Nisjny-Nowgorod,
51,273 K.M2 ., 1,600,304 inw. Hoofdst. N.,
aan den Wolga, 95,124 inw.
Nisjnij-Tagilsk, stad, Russ. gouv. Kasan,
27,000 inw.
Nisibis, hoofdst., Mygdonie in Mesopotamia, 61,000 inw. Hoofdstapelplaats voor den
handel in het Oosten.
Nispen, dorp, gem. Roosendaal, N.-Brab.,
600 inw.
Nispen tot Sevenaer, (Jhr. Mr. J. W. van)
geb. 1867 ; lid van de Tweede Kamer.
Nisse, gem., Zeel., bij Heinkenzand, 625
inwoners.
Nistelrode, gem., N.-Brab., bij Osch, 2235
inwoners.
Nitraten, zouten van salpeterzuur.
Nitrieten, salpeterzure zouten.
Nitrocellulose, een springmiddel, verkregen
door inwerking van rookend- en geconcentreerd zwavelzaur op cellulose.
Nitroglycerine, een gevaarlijke springstof ;
wordt verkregen door inwerking van geconcentreerd zwavel- en rookend salpeterzuur op
glycerine ; is een olieachtige vloeistof, zeer
vergiftig. Ontbrandt bij 8° warmte of door
slag of val ; vermengd met kiezelzuur is het
dynamiet. Werd 1862 door Em. Nobel uitgevonden.
Niveau, waterpas, waterspiegel.
Nivelleeren, het horizontaal maken van een
oppervlakte ; het meten van de verschillende
hoogten van een oppervl.

NoI
Nivelles,

inwoners.

stad, Belg. prov. Brab., 11,645

NIzza, (Fr. Nice) een sedert 1796 met Fr.
vereenigd graafschap op de grens van It.
(2) hoofdstad, Fr. dep. Alpes-Maritimes,
125,100 inw. ; heeft een zacht klimaat, is aan
de Midd.-zee gelegen en wordt daarom des
winters door duizenden bezocht ; prod. : Z.
vruchten, wijnen en reukwerken.
Njeshin,
stad, Russ. gouv. Tsjernigow,
32,108 inw.
Njord, oudtijds Noorsch god der wateren
en scheepvaart.
N. N. afkorting voor nomen nescio, naam
onbekend.
Noach, de zoon van Lemech, de tweede
stamvader der menschheid. Volgens de Hebreeuwsche sage was hij uitverkoren om de
menschheid van geheelen ondergang te redden. Hij werd door God gewaarschuwd en
bouwde voor zich en zijn gezin en voor een
paar van alle beesten een ark, ging er in en
God sloot de deur, waarop de zondvloed over
de wereld kwam. Na het opdrogen van het
water, trad hij weder uit de ark. Later plantte hij den wijnstok. Zijn zonen waren : Sem,
Cham en Jafet ; deze bespotten hem eens toen
hij dronken was en niet wist wat hij deed.
Nobel,
(Alfred) Zweedsch scheikundige,
1833/96 ; zoon van Em. N., die 1862 het nitro-glycerine uitvond. Hij hield zich ook bezig
met de samenstelling van springstoffen en
vond verschillende nieuwe stoffen, die hij in
't groot fabriceerde, o. a. het rookloos kruid.
Stichtte een fonds van 32 mill. kronen om,
om de 5 jaar, vijf prijzen uit te deelen van
200,000 kronen, voor de beste werken of ri:tvindingen. le voor natuurkunde ; 2e scheikunde ; 3e geneeskunde ; 4e physica en 5e
voor het beste letterkundig werk, in welke
taal ook, dat het meest heeft bijgedragen tot
de verbroedering der menschen en de vermindering der legers. De eerste prijzen worden
uitgereikt door de academien in Zweden, de
5e door de volksvertegenwoordiging.
Nobelprijs, zie Nobel.
Noblesse,
(Fr.) adel, de adelstand ; N.
oblige, adel verplicht, de adel legt verplichtingen op.
Nocera, stad, It. prov. Salerno, 19,796 inw.
Noen, (Kaap) kaap, Z.-W.-Marokko.
Nogi, (Maratoeka) Jap. generaal, geb.
1849 ; versloeg '94 de Chin., werd daarna
stadhouder van Formosa. Belegerde 1904, in
den Russ.-Jap. oorlog, Port-Arthur, dat zich
1905 aan hem overgaf.
Noire, (Ludw.) Duitsch phil. en schrijver,
1829/89. Prof. te Mainz.
Noirmoutier, eiland aan de W.-kust van
Fr., dep. Vendee, 6107 inw.
Nolens, (Willem Hubert) Dr. in de R.-
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Kath. godgeleerdheid, geb. 1860 ; lid van de wijl op de N.-lijke grens de Maas stroomt.
Tweede Kamer.
Hoofdst. 's-Hertogenbosch ; andere groote
Nolens volens, (Lat.) goed- of kwaadschiks, steden zijn : Breda, Rozendaal, Tilburg,
met of tegen zin.
Boxel, Eindhoven, Helmond, enz. Zie Brabant.
Nolting,
Noordbroek,
(Pieter) geb. 1852 ; lid van de
gem., Gron., bij Zuidbroek,
2240 inw.
Tweede Kamer.
Nomaden, algem. naam voor die volkeren,
Noord-Carolina, staat der Ver.-Staten van
welke niet vast in dorpen woven, doch met N.-Am., 135,320 K.M. 2 , 1,893,840 inw. ; prod.
groote horden, hun kudden en andere bezit- ijzer, goud, katoen, rijst, wij n. Hoofdst. Ratingen meevoerend, rondtrekken. Doch leven leigh. Sedert 1776 staat.
Noord-Dakota, staat der Ver.-Staten van
niet hoofdzakelijk van de jacht.
Nomarchie, Nieuw-Gri. naam voor Nomos. N.-Am., 135,320 K.M. 2 , 319,146 inw. ; prod.:
landbouwprod. Hoofdst. Bismarck.
Nominaal, de naam betreffend, in naam.
Noorddijk, gem., Gron., bij Gron., 1593 inw.
de waarde slechts in
Nominale waarde,
Noord-Duitsche Bond, de Duitsche Bondsnaam, over het geheel ; de waarde door den
uitgever van een effect daarop gesteld, doch staat van 1866/71 ; bestond uit 22 staters, ten
waarvan kan afgeweken worden, hetzij hoo- N. van den Main, onder presidium van Pruisen ; werd 1871 het Duitsche Rijk.
ger of lager.
Noordelijke IJszee, zie IJszee.
Nominatief, eerste naamval.
Noordeloos, gem., Z.-Holl., bij Gorinchem,
Nomos, in het tegenwoordige Gri., pro1137 inw.
vincie.
Noorden, zie Noord. (2) dorp, gem. NieuwNon, („Gode gewijd") de bewoonster van
hoop, Z.-Holl., 600 inw.
een klooster.
Noorderlicht, een nog niet verklaarde lichNon..., heeft meest een ontkennende beteetende boog aan N.- en Z.-pool. Deze boog
kenis, bet. niet, geen.
schiet stralen uit, die langzaam overgaan tot
Nona, slaapziekte, meest doodelijk.
Non-activiteit, de toestand van iemand, golvende lichtlijnen, en voortdurend van
meest van een officier, die niet in werkelijken dienst is, doch dezen niet geheel verlaten
heeft en nog een zeker soldij ontvangt.
Nonchalance, (Fr.) nalatigheid, achteloosheid, onachtzaamheid.
Nonpareille, onvergelijkelijk, weergaloos.
Non-plus-ultra, niet verder, het toppunt,
het onovertreffelijke, de kroon.
Nonsens, (Fr.) onzin, wartaal.
NOORDERLICHT.
Noorbeek, gem., Limburg, bij Gulpen, 806
lengte en kleur veranderen ; is steeds meer to
inw.
Noord *) of het Noorden, is de windrich- zien naarmate men de pool nadert. Moet een
ting, waarheen de kompasnaald wijst of prachtig schouwspel zijn. Men meent, dat het
waar de N.-pool ligt ; ligt tegenover Zuid of veroorzaakt wordt door het aardmagnetisme.
Noordewler—Reddingius,
het Zuiden.
(Mevr. Alida
Noord-Amerika, het grootste en N.'lijke Nassau)Ned. sopraan-zangeres, geb. 1868 ;
deel van de landmassa van Amerika ; bevat leerares in den solozang aan het conservatoGroenland, Canada, Alaska, de Vereenigde rium to Amsterdam.
Staten van N..Am., Mexico, en Centraal- of
Noordgeest, dorp, gem. Halsteren, N.Midden-Am., met W.-India. Zie deze artike- Brab., 900 inw.
Noordgouwen,
len, ook Amerika.
gem., Zeel., bij Zierikzee,
Noord-Beveland, een der Zeeuwsche eilan- 793 inw.
Noord-Holland, een der belangrijkste prov.
den, 86 K.M. 2 , 5400 inw.
Ned. prov., 5128 K.M. 2 , van Ned., 2770 K.M2 ., 1,103,514 inw. ; daarNoord-Brabant,
(1909) 620,101 inw. Is de grootste prov. van. toe behooren de eilanden : Marken, Urk, WieNed., doch niet dicht bevolkt ; is meest zand- ringen, Texel, Vlieland en Terschelling. De
grond, slechts langs de rivieren eenig klei. verschillende wateren zijn : Groot-N.-Holl.
Het is over groote deelen heuvelachtig. Kana- kanaal, N.-zee-kanaal, Zaan, Amstel, Spaarlen zijn : Z.-Willemsvaart en Eindhovensche ne, Keulsche vaart en Leidschevaart. Het is,
kanaal ; rivieren : de A, Dommel, Run, uitgezonderd de duinenreeks, zeer vruchtBeerze, Dintel, en Steenbergsche vliet, ter- baar ; bestaat hoofdzakelijk uit droog gemaakte polders of aangeslibd land. Hiervan
*) Woorden. met Noord... beginnend en noemen wij : Heer-Hugowaard, Schermer,
hierop niet voorkomend, zoeke men op het Beemster, Wormer, Purmer, LTpolders en
woord zelf of op Nord... of North...
Haarlemermeer. Er wordt veel boekweit,
Encyclopaedia 36
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rogge enz. verbouwd, doch zeer veel groenten
en vruchten en in de Haarlemsche omstreken
veel bloembollen. Hoofdst. Haarlem ; andere
groote steden zijn : Amsterdam (hoofdst. van
Ned.) Zaandam, Purmerend, Hoorn, Enkhuisen, Alkmaar, Den Helder, en Hilversum. Zie
nis Nederland.
voor geschiede
(Groot) kanaal
Noord-Hollandsch-kanaal,
van Amsterdam naar Den Helder, 79 K.M.
Lang ; gebouwd : 1819/25.
dorp, gem. Zuidhorn, Gron.,
Noordhorn,
700 inw.
Noordkaap, N.'lijkste kaap van Europa, op
het Noorweegsche eiland Magero.
Noordlaren, dorp, gem. Haren, Gron., 600
inw.
Noordpool, zie Pool.
Noordpool-expedition, tochten of onderzoekingsreizen naar de aardrijkskundige N.-pool,
om deze te bereiken of zoo dicht mogelijk
nabij te komen en de daarom gelegen landen
en zeeen te onderzoeken ; hebben slechts
waarde voor de wetenschap. De eerste expeditie daarheen is meest bekend van Erik de
Roode, 953. Reeds vele tochten daarna zijn
gemaakt, doch niet alien met goed gevolg.
Van de meest bekende noemen wij die van
Barentz en Heemskerk, Bering, Nansen. Het
verste van alien is echter gekomen Peary
(1906) 870 , 6'. Wat echter voor onmogelijk
werd gehouden, is thans schijnbaar bereikt.
1909 keerde Cook (Zie aid no. 2) uit de N.poolstreken terug met de mededeeling, dat
hij 1908 de N.-pool had bereikt, dat zich er
om land bevindt, doch de pool zelf geen land
is. Nauwelijks was het bekend of bovengenoemde Peary keerde terug, eveneens met de
mededeeling in 1908 de pool te hebben bereikt. Beiden ontdekten op hun tochten nets
van elkander, doch beiden konden ook niet
positief bewijzen er te zijn geweest. Zelfs
zijn er velen, die geen van beiden gelooven
en blijven volhouden, dat de N.-pool ontoegankelijk is. Zie het artikel Pool.
Noordpoollanden, collectieve naam voor de
landen om de N.-pool gelegen, 3,024,620 KM 2 ;
ongev. 7 mill. K.M 2 . zijn nog onbekend.
gem., N.-Holl., bij
Noord-Scharwoude,
Alkmaar, 1514 inw.
Noordsche mythologie, zie Noorsche mythologie.
Noordsche talen, de Skandinavische talen ;
de groep Germaansche talen, die gesproken
wordt op IJsland, in Noorwegen, Zwed.,
Denem. en Sleeswijk.
Noordster, of Noordpoolster, zie Poolster.
Noordstrand, een der Duitsche N.-Friesche
eilanden, 45 K.M. 2 , 2263 inw.
Noordwelle, gem., Zeel., bij Brouwershaven, 459 inw.
Noordwestelijke grensprovincien, Eng. prov.
in N.-W. O.-India, 278,421 K.M 2 ., 47,691,782
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inw. ; daarvan niet direkt bezit, 12,232 K.M 2 .,
802,097 inw. Hoofdst. Allahabad.
Noordwijk, gem., Z.-Holl., bij Leiden, met
een dorp N. aan Zee, een badplaatsje, even
boven Katwijk aan Zee, 6198 inw.
Noordwijkerhout, gem., Z.-Holl., bij Leiden, 2941 inw.
Noord-W illemsvaart, kanaal tusschen Assen
en Gron.
Noordwolde, dorp, gem. Weststellingwerf,
Friesl., 3400 inw.
Noordzee,
deel van den Atlantischen
Oceaan, van of de Shetlands-eilanden tot het
Nauw-van-Calais ; bespoeld de kusten van
Noorwegen, Zwed., Den., Duitschl., Ned.,
Belg. en Groot-Britannia. Stoat met de 0.-zee
en den Atlantischen Oceaan in onmiddellijke
verbinding. De rivieren Elbe, Weser, Eems,
Rijn, Maas, Schelde, Theems, Huber, Thai
en Eider stroomen in de N.zee uit. Oppervlakte ongev. 500,000 K.M 2 . ; niet dieper dan
200 M. Zoutgehalte 3.44 %. Gewichtige handelspl. : Londen, Hamburg, Bremen, Amsterdam en Antwerpen.
Noordzeekanaal, het beste ingerichte kanaal
der Wereld, van Amsterdam naar de N.-zee,
24 K.M. lang, 125 M. breed, 9 M. diep ; aan
de monding een haven (IJmuiden). Is 1870/76
gebouwd, doch 1906 verbreed en verdiept ;
thans geheel electrisch verlicht.
Noormannen, de oud-Germaansche volkeren
in Skandinavie, het meest bekend door hun
zeerooverijen van de 8e tot de lie eeuw, doch
ook door hun koene zeetochten.
Noorsche mythologie, het geloof of de godsdienst der oude Noorsche volkeren, voor de
invoering van het Christendom. Was in 't
kort deze : Er was eerst een geheel ledige
woeste ruimte. In 't N. ontstond Niflheim,
het rijk der nevelen en koude. In 't Z. het
rijk van het vuur en het licht (Muspelheim).
Uit Niflheim ontsprongen twaalf rivieren,
stroomden naar het Z. en hieruit kwam, door
de inwerking der warmte, de reus Ymir, die
de ledige ruimte vulde. Doch uit het ijs kwam
ook een koe, deze voedde Ymir, maar bracht
een geslacht van goden voort, (zie Asen), die
na verloop gezamelijk den reus doodden en uit
zijn lichaam alles samenstelden. Het bloed
vormde de zee ; de beenderen, de bergen ;
zijn haren, de boomen ; zijn vleesch, de aarde ;
zijn schedel, den hemel ; zijn hersenen, de
wolken ; terwijl uit het Z. (Muspelheim)
vonken spatten, die als zon, maan en sterren
aan den hemel werden geplaatst. Ten slotte
werden uit twee verschillende boomen het
eerste menschenpaar geschapen ; iedere god
gaf iets, de een de ziel en het leven, de ander
het verstand, nog een de spraak, het gehoor,
gezicht enz. Doch zij zaten nog niet stil ; zij
schiepen zich een hemel, lieten den dag en
den nacht om de aarde rijden, Reten de zon

Noo

563

en de maan leiden enz., hierdoor werd het
aantal goden zeer uitgebreid. Het geslacht
reuzen was nog niet uitgestorven en hiermede
voerden zij voortdurend oorlog, terwijl nog
een geslacht van dwergen geboren was. Deze
strijd zal noodlottig worden, de reuzen halen
de hulp van het Z., alle goden moeten
strijden, doch spoedig heeft het Z. (Muspe1heim) alles verteerd door zijn vuur, de aarde
zinkt in de zee weg, doch alles, de geheele
wereld, wordt verbrand door het vuur. Daaruit zullen de goden gereinigd en versterkt to
voorschijn treden om opnieuw te beginnen.
Noorwegen, koninkrijk, ten N. en W. van
het Skandinavisch schiereiland, 321,477
K.M2 . ; is geheel 1800 K.M. lang en van 8
tot 420 K.M. breed. Het N. is zeer bergachtig, 130,000 K.M2 . ligt minstens 500 M. hoog,
terwijl 240,000 KM 2 . onbewoonbaar is. De kust
is over 't geheel diep ingesneden door tallooze fjorden, waardoor massa's eilandjes gevormd zijn, meest rotsachtig en zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. Ongev. in 't midden
van het land is de hoogste berg „Galdhopig"
2500 M. hoog. Het klimaat is er hoewel ruw
en koud, toch niet in vergelijking van de
N.-lijke ligging. Dit is te verklaren door den
daarlangs loopenden warmen stroom. Er zijn
vele meren, doch weinig rivieren. Hoofdrivier is de Glommen. Het land is verdeeld in
20 prov. en heeft (1905) 2,311,527 inw.,
waarvan slechts 2000 Kath. en 700 Joden,
de overigen zijn Lutherschen of andere Pro-
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Tweede Kamer vormt (Odelsting). Een wet,
driemaal door de vertegenwoordiging goedgekeurd, wordt zonder goedkeuring des konings wet ; ook mag de koning zonder de vertegenwoordiging geen oorlog verklaren of
vrede sluiten. Adel, sedert 1821 opgeheven.
Het onderwijs is er in verhouding tot de
dunne bevolking bevredigend, op sommige
plaatsen zijn ambulante scholen. Leger in
vredestijds 30,900 man ; oorlog 95,000 man.
Spoorwegen (1906) 2560 KM. ; telegraaf
14,766 KM., daarvan 627 KM. onderzeesch.
Het land was langen tijd verdeeld in kleine
staatjes, waarvan de bewoners (de Noormannen) de schrik der zeeen waren ; het
Christendom had op de ruwe zeden en gewoonten langen tijd weinig invloed, eerst in
de 10e eeuw voerde Olof I (996/1002) het
Christendom in. Olof II werd 1028 door
Knoet van Den. verjaagd en N. werd met
Den. verbonden ; doch reeds in 1035 maakte
N. zich weder vrij. Door het uitsterven van
het koningshuis, kwam N. onder een Zweedschen koning en in 1397 werd Den., Zwed.
en Noorw. tot een vereenigd. Zwed. viel
spoedig af en een oorlog brak uit, waarbij
Noorw. verschillende deelen aan Zwed. verloor, terwijl ook verschillende eilanden (Hebriden) aan Schotland verloren gingen. 1537
werd de reformatie doorgevoerd. De Unie
met Den. bleef tot 1814 bestaan, toen stond
Den. Noorw. aan Zwed. af, doch de stadhouder van Noorw., een Deensche prins, riep de
bevolking op tot verzet, dit gelukte zoo ver,
dat Noorw. slechts met een kleine grondwetswijziging, doch met eigen grondwet
onder een koningshuis werd vereenigd. Men
kreeg daardoor een eigen ministerie en
financien enz., terwijl slechts de diplomatie
en koningshuis een bleef. Doch Zwed. nam
de geheele buitenlandsche leiding en na een
langen strijd verklaarde N., 1905, de unie
WAPEN VAN NOORWEGEN.
voor opgeheven ; een volksstemming van
testanten. Onder de inw. zijn 20,000 Lappen 368,200 stemmen voor en slechts 184 tegen,
en 8000 Finnen. De hoofdprod. zijn : hout, zette het door, terwijl de daarop volgende
ertsen, huiden, visch en traan. De hoofdbe- volksstemming met minder groote meerderdrijven : bergbouw (ijzer, zilver, kobalt, heid zich uitsprak voor het koningschap.
zwavel, steenkool) , visscherij (haring, ka- Prins Karel van Denemarken word tot kobeljauw. robben), boschbouw, jacht (pels- ning gekozen on 8/11 1905 als Hakon VII
dieren, rendieren), veeteelt en industrie gekroond.
(scheepsbouw, ijzerindustrie, papierfabrieNootdorp, gem., Z.-Holl., bij Voorburg,
ken). Het land brengt echter lang niet ge- 770 inw.
noeg voort om de reeds dunne bevolking te
Nootmuskaat, zie Muskaatnoot.
onderhouden. Hoofdst. is Christiania, en
Nord, het N.-lijkste dep. van Frankr., 5681
Drontheim de stad waar den koning ge- KM2 , 1,895,861 inw. ; na het Seine-dep. het
kroond wordt. Er is een grondwet van 1814. dichtst bevolkt. Zeer rijk aan industrie.
De regeering is zeer republikeinsch-democra- Hoofdst. Lille.
tisch. Volksvertegenwoordiging (Storthing)
Nordau,
(Max) schrijver en geneeskunheeft 123 leden, direct gekozen door de 25- dige, geb. 1849 to Pest ; schreef een lange
jarige manlijke inw., voor 3 jaar ; daaruit reeks werken, was red. van de „Pester
kiezen deze / van hen voor de Eerste Ka- Lloyd", vestigde zich 1880 als dokter to
mer (Lagting), terwijl het overige deel de Parijs.
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Nordenskield, (Adolf Erik, vrijheer van)
Norrbotten,
N. Zweedsch leen, 105,882
Zweedsch geognost en N.-poolvaarder, 1832/ KM2 , 134,769 inw. Hoofdst. Lulea.
1901. Prof. to Stockholm ; maakte reizen
Norristown, stad, staat Pennsylvania N.naar Groenland en was 72/73 leider der 5e Am., 22,265 inw.
Zweedsche Noordpool-expeditie. Doorvoer de
Norrkoping, stad, Zweedsch leen LinkoN.-O.-lijke doorvaart.
ping, 41,008 inw. Machine- en scheepsbouw.
*North, (Eng.) Noord, het Noorden.
(2) (Frederic) graaf van Guilford, Eng.
staatsman, 1732/92 ; veroorzaakte door zijn
belasting den opstand in Amerika.
North-Adams, stad, staat Massachusetts,
N.-Am., 24,200 inw. ; industrie.
Northampton,
graafschap, Midden-Eng.,
2550 KM2 , 338,064 inw. Hoofdst. N., 87,021
inwoners.
A. E. VRIJHEER VAN NORDENSSIoLD.
(2) stad, staat Massachusetts, N.-Am.,
Norderney,
Pruisch eiland, O.-Friesche 18,643 inw.
North-Bierley, stad, Eng. graafschap York,
kust, 15 KM2 , 4038 inw. De meest bezochte
22,178 inw.
Duitsche Noordzee-badplaats.
Northfleet, stad, Eng. graafschap Kent,
Nordhausen, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Erfurt, aan de Zorge, 28,497 inw. ; is 12,913 inw.
North-Uist,
Hebrideneiland, 314 KM2 ,
voor Duitschl. wat Schiedam voor Ned. is.
3231 inw.
Er zijn vele jenever-stokerijen.
Northumberland,
N.-lijk graafschap in
Nordland,
Noorw. ambt, 37,599 KM 2 ,
Eng., aan de Noordzee, 5222 KM 2, 602,859
152,114 inw. Hoofdst. Bodo.
Nordre-Bergenhus, Noorw. ambt, 18,510 inw. Hoofdst. Newcastle.
Northwich, stad, Eng. graafschap Chester,
K.M2 ., 88,948 inw.
Nordre-Trondhjem,
Noorw. ambt, 22,768 17,609 inw.
Norton, (Charles Browyer Adderley, lord)
KM2 , 83,344 inw.
Norfolk, Eng. graafschap aan de N.-zee, Eng. staatsman en schrijver, geb. 1814.
Norwich, hoofdst., Eng. graafschap Nor5498 KM2 , 460,040 inw. Hoofdst. Norwich.
(2)
havenstad, staat Virginia, N.-Am., folk, 111,728 inw. ; textielindustrie.
(2) stad, staat Connecticut, 17,251 inw.
42,624 inw.
Norwood, voorstad van Londen, 35,887 inw.
(3) eiland bij Nieuw-Zuid-Wales, Aus., 44
Nosogonie, (Gri.) het ontstaan der ziekte.
KM2 , 900 inw.
Nosologie, wetenschap, of leer der ziekten.
Norg, gem., Drente, bij Assen, 5584 inw.
Nossi Be, eiland bij Madagaskar, 293 KM2 ,
Norge, inlandsche naam voor Noorwegen.
Norm, regel, voorschrift, maatstaf, richt- 7700 inw. ; veel uitvoer van koffie.
Nossig, (Alfred) Poolsch-Duitsch schrijver,
snoer.
Normaal, volgens den regel, zooals altijd, geb. 1864.
Nostalgia, (Gri.) heimwee.
zoo het hoort.
Nota, noot, teeken, herinnering ; kleine reNormaalschool,
modelschool ; school voor
kening.
opleiding van onderwijzers.
Notabel, genoeg om er aandacht aan te
Normandie, voorheen een Fr. prov., 32,380
KM2 , aan het kanaal, met de hoofdst. Rou- schenken, belangrijk, aanzienlijk.
Notabelen, de aanzienlijksten, de besten,
aan ; thans 5 dep. Het land kwam 912 aan den
Noorman Rollo, die tevens de dochter van de meest geachten, voornaamsten.
Nota-Bene, afgekort : N.B. = let wel.
Karel den Eenvoudige tot vrouw kreeg. 1066
Notariaat, het notarisambt ; voorheen het
werd het met Eng. vereenigd, nadat de
kroonpretendent verslagen was in een zeer ambt van schrijver voor regeering of kerk.
Notaris, oorspronkelijk een schrijver, thans
bloedigen en verhitten strijd, bijna van man
tegen man. 1204 werd het door Fr. veroverd ; een, volgens de wet aangesteld, openbaar
1417/19 werd het door de Eng. nogmaals ambtenaar, uitsluitend bevoegd om verschilterug genomen, doch in 1450 weder aan lende werkelijk geloofbare papieren samen to
Frankr. De bewoners (Normandiers) stonden stellen ; van daze papieren (notarieele acten)
bekend als eerste zeevaarders en krijgslieden. moat hij afschriften bewaren om zoo noodig,
Normandische eilanden, of kanaal-eilan- weer nieuwe papieren to kunnen verstrekken
den, Eng. eilandengroep in het kanaal, 196 of zaken, datums en handteekeningen te kunKM2 , 95,841 inw. Hoofdeiland : Jersey.
* Men zie ook Noord... of Nord... of op het
Normanton, stad, Eng. graafschap York,
woord zelf.
12,353 inw.
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Nougat, noga, een suikergebak met mannen bewijzen. De N. worden door de Koningin voor het leven benoemd, moeten bij gelen.
de arrondissements-rechtbank een eed aflegNouhuys, (Willem Gerad van) Ned. dichgen en blijven onder toezicht van den officier ter en schrijver, geb. 1854 ; red. van ,Het
van justitie.
Vaderland". Van of 1/2 1910 literair-adviseur
Noteering, in den handel, de officieele vast- en secretaris van den Raad van Beheer van
de Kon. Vereeniging „Het Ned. Tooneel".
stelling der prijzen.
Noumenon, is volgens de phil. van Kant,
Noten, de vruchten van de Juglans, zijn
eenzadig ; omgeven eerst door een groene de voorstelling, die wij van de dingen
maken, zonder die to kennen ; volgens Kant
kunnen wij de dingen niet kennen, slechts
een voorstelling maken.
Nouveautes, nieuwigheden ; mode-artikelen.
Novara,
Opper- It. prov., 6614 KM 2 ,
743,115 inw. Hoofdst. N., 45,248 inw.
Nova-Zembla, Nieuw-Land, eilandengroep
in de N.-lijke IJszee, 91,070 KM 2 ., onbewoond bijna altijd met sneeuw en ijs bedekt.
Meest 'bekend uit den tocht van Heemskerk
en Barendsz, die er 1596 overwinterden.
Novelle, in 't algem. een kleine vertelling
in proza.
Novi, stad, It. prey. Alessandria, 17,588 inw.
NOTENBOOM.
Novice, nieuweling ; (in een klooster) leerzachte huid en daaronder een hardhouten ling.
schaal. Zijn vettig en voedzaam.
Novipar, stad in Bosnie, 12,000 inw. ; 1879
(2) algemeene naam voor alle vruchten, die door O.-rijk bezet.
omgeven zijn door een harde schaal.
Novum, (Lat.) iets nieuws.
(3) (muziek) zijn de teekens, gemaakt op
Nowgorod, gouv., W.-Rusl., bij St.-Petersvijflijnige balken, die de toonhoogte en duur burg, 122,339 KM2 1,392,933 inw. Hoofdst.
aangeven ; heeten a, b, c, d, e, f en g ; de N.-Welikij, 26,095 inw. Was in de 14e eeuw
tijdsduur der noten wordt door verschillende een zelfstandige republiek met een machtige
teekentje aangegeven.
handelsstad.
(Jean Baptiste) Belg. staatsNothomb,
stad, Russ. gouv.
Nowograd Wolynskij,
man, 1805/81 ; tegenstander van koning Wil- Volhynie, 16,873 inw. ; handel.
lem I. Was eenige malen minister.
Nowoje wremja, de Nieuwe Tijd. (een Russ.
Notitie, kennis, bericht, aanteekening.
blad.)
Noto, stad op Sicilie, It. prov. Siracusa,
Nowomoshowsk, stad, Russ. gouv. Jeka22,564 inw.
terinoslaw, 12,862 inw.
Notre-Dame, (Fr.) Onze-Lieve-vrouw.
Noworadomsk, stad in Russ.-Polen, gouv.
Petrikow, 12,407 inw.
Noworossijck, stad aan de Zwarte-zee,
Russ. gouv. Kaukasie, 12,208 inw.
Nowosybkow, stad, Russ. gouv. Tsjernigow, 15,480 inw.
Nowotsjerkassk, hoofdst. van het Dongebied, 52,005 inw. ; zetel van den Hetman der
Kozakken.
Nowyj-Usen, stad, Russ. gouv. Samara,
13,475 inw.
N-stralen, de door de Fr. Blondlot, 1903,
ontdekte stralende matherie ; heeft geen photographische werking ; verlichten lichamen
NOTRE-DAME TE PARLIS.
zeer weinig. Moet hetzelfde zijn als het door
(2) naam van een veelgenoemde kerk in Reichenbach ontdekte od.
N. T., afkorting voor Nieuwe-Testament.
Parijs.
schaduwing, kleurmenging ; onNuance,
Nottingham, Eng. graafschap, 2136 KM 2 ,
514,537 inw. Hoofdst. N., 239,753 inw. ; ma- merkbare overgang ; ineensmelting.
Nubie, (ook Dongola en Arab. : Barabro)
chine-bouw, textielindustrie
Notulen, korte aanteekeningen ; kort ver- Afrikaansch land, genaamd naar de bevolking, (Nuba) tusschen Eg., Roode-zee, Abesslag van een vergadering.

566

Nub

einie en de Sahara, ongev. 864,500 KM2 , 1

inw., zijn donke
rkleurig en Mohamme-

NUBlER.

danen. Was langen tijd een eigen koninkrijk,
werd 1820 door Egypte onderworpen.
Nuble, prow. van Chili, 9210 KM2, 174,672
inw. Hoofdst. Chillan.
Nucha, stad, Russ. gouv.
Transkaukasie, 24,811 inw.
Nucleinen, in planteri en dierenrijk voorkomende phosphoorachtige verbindingen ; amorphe, moeilijk op te lossen in water en maagsap. Is voor de stofwisseling zeer gewichtig.
Nuevo-Leon, staat in Mexico, 61,343 KM 2,
327,937 inw. Hoofdst. Monterrey.
Nuijens, (Mr. Th. I. A.) sedert 1909 benoemde gouverneur van Curacao.
Nuland, gem., N.-Brab., bij Osch, 1207 inw.
Numansdorp, gem., Z.-14011., bij Oud-Beierland, 3559 inw.
Numea, hoofdpl., Fr. kolonie Nieuw Caledonia, 7000 inw.
Numeri, het 4e boek van Mozes en van het
Oude Testament ; daarin worden verschillende tellingen medegedeeld, o. a. twee van het
Israeliptische yolk. Verder een gedeelte uit de
geschiedenis van de omzwervingen in de
woestijn. Het boek schijnt geen geheel te
zijn, doch een samenvoegsel van verschillende onsamenhangende fragmenten.
Numidie, oude naam voor de landen aan
de W.-kust van N.-Afrika, die 46 v. Chr.
door Caesar werden onderworpen.
Nummilieten, kleine spiraalvormige, versteende schelpdieren ; kenmerkend voor de
lagen der Triasformatie.
Nun, rechter-hoofdmonding van den Niger

Nyx

(2) (Kaap) aan de W.-kust van Marokko.
Nuneaton, stad, Eng. graafschap Warwick,
24,995 inw.
Nunen, gem., N.-Brab., bij Helmond, 2456
inwoners.
Nunhem, gem., Limburg, bij Roermond,
243 inw.
Nunspeet, dorp, gem. Ermelo, Geld., 1000
inwoners.
Nurnberg, Duitsche naam voor Neurenberg.
Nusle, voorstad van Praag, 20,422 inw.
Nussdorf, voorstad van Weenen, 1890 daarmede vereenigd.
Nuth, gem., Limburg, bij Heerlen, 1427
inwoners.
Nuthe, zijrivier van de Havel, 60 K.M.
lang.
Nutritia, (Lat.) voeding.
Nut van 't Algemeen, (Maatschappij tot)
een vereeniging, 1784 door J. Nieuwenhuis
opgericht, die zich ten doel stelt het algemeene nut te dienen, in 't bijzonder op 't gebied der ontwikkeling en vooruitgang.
N utrose, eiwit-, voedingspreperaat.
N uyens,
(Willem Johannes Franciscus)
Ned. geschiedschrijver en Ultramontaan,
1823/94 ; richtte met Dr. Schaepman het
maandschrift „De Wachter" op, dat later ineensmolt met „De Katholiek".
Nyassa, zie Victoria Njassa.
Nyiregyhaza, stad, Hong. komitaat, Szaboles, 33,088 inw.
Nyland, Fin sch gouvernement, 11,872 KM 2,
297,813 inw. Hoofdst. Helsingfors.
Nymphen, in de Gri. mythologie een groote
klasse van vrouwelijke godheden van lagen
rang, meest jonge, schoone meisjes. Zij bewoonden bronnen, wateren, bosschen, boomen, Bergen, dalen enz. en soms een stad. Zij
vermaakten zich met zang en dans en boden
braven menschen dikwijls hulp. Reeds zeer
vroeg werd hun goddelijke eer bewezen.
mansdolheid, verhoogde
Nymphomanie,
sexueele aandrang der vrouw.
Nyren, (Magnus) Zw. sterrenkundige, gab.
1837 ; toonde aan, dat de poolshoogte niet
onveranderlijk is.
Oud-Gri. per sonificatie van den
Nyx,
nacht.

0.
0, de 15e letter van ons Alphabet en de 4e
der klinkers ; volkomen 0., als in Oost, en
een onvolkomen als in kost. In samenstelling
met e = oe, dezelfde uitspraak als de Duitsche U. Als afkorting Oost en als klein teekentje bij getallen ( 0) graden.
0', voor Iersche namen, beteekent : zoon
van ; duidt adellijke afkomst aan.
zie Oe....
Oahoe, (Owaihi) een der Sanjolwich-eilanden, 1680 KM', 58,504 inw. Hoofdst. Honoloeloe.
stad, tegenover San-Francisco,
Oakland,
66,960 inw.
Oasen, vruchtbare plaatsen in de woestij-

OASE.

vonden en zijn naar Rome, Parijs en Londen
gevoerd.
Ober....,*) (Duitsch) Opper....
Ober-Bayern,
Beiersch regeeringsdistr.,
16.725 K.M. 2 , 1.414.224 inw. (95 % Kath.)
Hoofdst. Miinchen.
Ober-Franken,
Beiersch regeeringsdistr.,
6999 K.M. 2 , 637,700 inw. Hoofdst. Bayreuth.
Obergum, dorp, gem. Winsum, Gron., 1200
inw.
Oberhausen, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Dusseldorf, 42,148 inw. ; middelpunt
van spoorweglijnen, industrie en mijnbouw,
van het distr. Dusseldorf.
Ober-Hessen,
prov. van Hessen, 3288
K.M. 2 , 282,047 inw. Hoofdst. Giessen.
Oberon,
koning der Elfen, gemaal van
Titania.
Ober-Pfalz, Beiersch regeeringsdistr., 9662
K.M. 2 , 574,693 inw. Hoofdst. Regensburg.
Obi, zie Ob.
Object, voorwerp, zaak of persoon der beschouwing.
voorwerpelijk, werkelijk beObjectief,
staand, buiten zich waarneembaar.
Oblaat, in de R.-Kath. kerk, het gewijde
avondmaal ; de ouwels ; gewijde hostie.
Obligatie, verplichting, schuldbekentenis.
Oblige, verplicht ! dank u! bedankt!
Obra, linker-zijrivier van de Warthe in
Posen.
Obreen, (Frederik Daniel Otto) Ned. kunsthistoricus, geb. 1840 ; was 1893/96 directeur
van het Rijksmuseum to Amsterdam.
(2) (Adrien Louis Herman) Ned. publicist,
geb. 1845 ; was hoof ired. van „De Telegraaf".
Obscurant, duisterling, domper ; vijand der
vooruitgang, der verlichting.
Obscuur, donker ; onbekend, onberoemd.
Observatie, waarneming, in 't oog houding,
inachtneming.
Observatiepost, een punt, vanwaar men
handelingen der vijanden kan waarnemen.

nen, ontstaan door de aanwezigheid van
water.
Oat. (Eng. haver. (havermout.)
uaxaca, staat in Mexico, 91,664 KM 2 ,
918,638 inw. Hoofdst. 0., 35,049 inw.
Ob(i), rivier in W.-Siberie, mondt in de
N.-lijke IJszee, 4229 K.M. lang.
Obadja, een der Joodsche, zoogenaamde
Kleine profeten, uit den tijd van Jeremias.
Obbicht, gem., Limburg, bij Sittard, 976
inw.
Obdam, gem., N.-Holl., bij Medemblik,
1012 inw.
(2) (Wassenaar van). Zie Wassenaar.
Obelisk, (Gri.) naam voor gedenkteekenen
*) Woorden met Ober.... beginnend en
of monumenten, van een vierkant, naar
boven toeloopend en in een stompe punt ein- hierop niet voorkomend, zoeke men op
digende granietzuil ; zulke werden in Eg. ge- Opper...., of op het woord zelf.
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Observatorium,
sterrenwacht ; toren met
ruim uitzicht, tot waarneming der verschillende natuurverschijnselen.

OBSERVATORIUM.

Observeeren,

bespieden, gadeslaan, waar-

nemen.
Obsessie,

(Lat.) dwanggedachte, kwelling,

schrikbeeld.
Obsidiaan, (glaslava of lavaglas) een polijstbare stof bij vulkanen, komt als korrels
voor en als klompen ; bestaat uit kiezelzure
aluminiumoxyde ; meest zwart.
Obstetricus, verloskundige.
Obstetric, verloskunde.
Obstinaat, hardnekkig, halsstarrig, onverzettelijk.
Obstructie,
verzet, actie, tegenkanting,
verhindering, verstopping.
Occident, het Westen ; avondland.
Occidentaal, Westelijk.
Occiusief, afsluitend.
Occult, verborgen, geheim, heimelijk.
Occultisme, gezamenlijke naam voor allerlei geheime leeren, als Spiritisme, Magnetisme, Hypnotisme, enz.
Occupatie, bezitneming, bezetting.
Occupeeren, in bezit nemen, bezetten, bezig
houden.
Oceaan, (Lat.) wereldzee.
Oceanid, de eilanden in den Stillen Oceaan,
verdeeld in talrijke groepen.
Ochtum, linker-zijrivier van de Weser, 75
K.M. lang.
Octaaf, de 8e toon van den aangenomen
grondtoon ; de omvang van 8 tonen ; (ook)
een papier grootte ; een tijdperk van 8 dagen.
Octavia, zuster van keizer Augustus, 70/11
v. Chr., gehuwd met Marcus Antonius.
(2) Rom. keizerin, gemalin van Nero, 42/62
na Chr. ; werd beschuldigd van ontrouw en
gedwongen zichzelf te vermoorden.
Octrooi, monopolie ; het uitsluitend recht
tot handel of fabricatie van een zeker artikel of uitvinding.
Oculair, w at het oog of de oogen betreft.
0.-glas, het glas, dat in een verrekijker naar
den ziener is gekeerd.

Ody

Od, de door Reichenbach ontdekte, schijnbare kracht, die uit het dierlijk lichaam
stroomt, en vooral bij den mensch uit de vingertoppen. Is merkbaar door zeer gevoelige
menschen, van anderen.
Odd-fellows, een orde in de Ver. Staten tot
ondersteuning van zieken en werkloozen ; is
vrijwel geheim. Heeft thans ook Loge's in
Duitschl. en Londen ; werd 1760 ald. opgericht, werkt dikwijls met de Vrijmetselaars
samen en geeft verschillende bladen uit.
(Gri.) een kort, zuiver lyrisch geOde,
dicht ; meest van ouden vorm.
Odenkirchen, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Dusseldorf, 14,743 inw. ; ind -ustrie.
Odensee, hoofdst., Deensch eiland
40,138 inw. ; haven en industrie.
Odeon, (Odeum) een gebouw of zaal tot
muzikale wedstrijden ; muziekhal, zaal.
Oder, Duitsche rivier, komt uit Moravie in
Pruisisch-Silezie en mondt in de Pommersche
Haff en van uit deze met drie armen in de
0.-zee,, 905 K.M. lang, 772 K.M. bevaarbaar.
Odessa, gewichtigste haven en handelsstad aan de Zwarte Zee, Russ. gouv. Cherson, 450,218 inw. ; musea, industrie, handel ;
meest uitvoer van hout en graan. 1905 muiterij, opstand en brandstichting, waarbij
meer dan 1000 dooden vielen.
Odeur, geur, reuk, parfumerie.
Odle!, rivier in Spanje, 120 K.M. lang.
Odijk, gem., Utrecht, bij Wijk-bij-Duurstede, 440 inw.
Odilienberg, (St.) gem., Limb., bij Roermond, 1100 inw.
Odol, een bekend mondwater ; een oplossing van salol en salicylzure menthol in zoet
en geurig gemaakte alcohol.
Odoorn, gem., Drente, bij Assen, 10,221
inw.
Odyssee, naam van een der beide heldendichten, aan Homerus toegeschreven.
Odysseus, (bij de Rom. Ulysses) een der
voornaamste Gri. aanvoerders in den Trojaanschen oorlog ; zoon van Laertes, echtgenoot van Penelope, koning van Ithaca, vader
van Telemachus. Trachtte zich aan den oorlog
te onttrekken, doch dit mislukte en hij vertrok met 12 schepen. Onderscheidde zich door
sluwheid en welsprekendheid en legde vele
bewijzen van moed aan den dag. Na den val
van Troje ging hij op reis naar huis terug,
doch had vele avonturen, waardoor de reis
wel 10 jaar duurde. Eindelijk aangekomen
zijnde, zag hij zijn gemalin door vele aanbidders omringd. Slechts de hond herkende
hem. Hij maakte zich aan zijn zoon bekend en
met diens hulp en van twee trouwe dienaars,
versloeg hij alle medeminnaars. Zoover het
verhaal in „Odyssee". Een andere geschiedenis verhaalt, dat Odysseus nog eenige jaren
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leefde en gedood werd door zijn zoon Telegonus, een zoon van Circe.
Oedelem, *) Belg. gem., prov. West-Vlaanderen, 5200 inw.
Oedenburg, Hong. komitaat in Donaukreits, 3307 K.M 2 ., 246,318 inw. Hoofdst.
0., koninklijke vrijstad, 33,478 inw.
Oedenrode, (St.) gem., N.-Brab., bij Veghel
4875 inw.
Oedipus, een mythisch koning van Thebe,
zoon. van Laius en Jocaste, vader van Etiodes, Polynices, Antigone en Ismene. Een
orakel voorspelde bij zijn geboorte, dat hij
zijn vader zou dooden en zijn moeder huwen.
Hierop werd hij te vondeling gelegd. Een
jager nam hem mede, voedde hem op tot hij
groot was ; toen liep hij weg en ging naar
Thebe. Onderweg doodde hij iemand, die later
bleek zijn vader te zijn geweest. In Thebe
loste hij het raadsel van den Sphinx op en
huwde daardoor met de koningin-weduwe,
die zijn moeder was en verwekte vier kinderen. Toen het uitkwam, hing zijn moeder en
gemalin zich op, terwijl 0. zich de oogen uitstak. Later zwierf hij rond, geleid door zijn
dochter en zuster Antigone en stierf in
Attica.
Oefa, rivier in 0.-Rusl., 640 K.M. lang.
Daaraan Russ. gouv., 122,018
2,220,497 inw. Hoofdst. 0., aan de rivier,
49,951 inw.
Oeffelt, gem., N.-Brab., bij Boxmeer, 1213
inw.
Oegstgeest, gem., Z.-Holl., bij Leiden, 4423
inw.
Deland, Zweedsch eiland in de 0.-Zee, 1320
K.M. 2 , 38,300 inw.
(2) Deensch eiland in het Limfjord, 25
K.M. 2 , 620 inw.
Oelsnitz, stad, Saksische prov. Zwickau,
16,607 inw.
Oene, dorp. gem. Epe, Geld., 900 inw.
Oenkerk, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
Friesl., 1200 inw.
Oer, een ijzerhoudende aardkorst, die in
ons land op verschillende plaatsen een harden, onvruchtbaren bodem vormt ; is de ontginning dikwijls waard en bevat 36 a 60 %
ijzer.
(2) beteekent in samenstellingen eerste,
eerst, oorspronkelijk, b.v. Oermensch, eerste,
oorspronkelijke mensch ; Oerstof, eerste, oorspronkelijke stof ; Oervorm, enz.
Oeral, (Gordel) een ertsrijk en met dichte
bosschen bezet gebergte op de grenzen van
Europeesch- en Aziatisch Rusl., 2560 K.M.
lang. Hoogste berg Toelpos, 1689 M. hoog.
(2) rivier op het gebergte ontspringend,

Off

mondt in de Kaspische zee, 2396 K.M. lang.
Oeralith, een vuurvast kunstmatig gesteente, uit Rusl. ingevoerd.
Oeralsk, Russ.
gouv., Centraal-Azie,
360,437 K.M2 ., 644,001 inw. Hoofdst. 0., aan
de Oeral, 36,597 inw. Visscherij en kaviaarbereiding.
Oerebro, Zweedsche leen, 9118 K.M 2 „
194,924 inw. Hoofdst. 0., 22,8
8 3 inw. ; 1812
vrede gesloten tusschen Eng. en Zwed.
Oerle, gem., N.-Brab., bij Eindhoven, 584
inw.
Oertel, (Max Joseph) Duitsch geneeskundige, 1835/97 ; sedert 76 prof. te Miinchen.
Van hem is de 0.-kuur.
Oertelkuur, algemeene vermageringskuur,
vooral voor personen met slechte spijsvertering, hartzwakte enz. Bestaat uit bergklimmen, hardloopen, heete en koude baden.
Oesagara, landstreek in Duitsch-O.-Afrika,
met bergen tot 2000 M. hoog.
Oesel, Russ. eiland in de 0.-zee, voor de Golf
van Riga, behoort tot Lijfland, 2618 K.M 2 .,
61,212 inw. Hoofdst. Arensberg.
Oesters, (Ostrea edulis) een plaatkieuwig
weekdier, met schilverige schelp ; zet zich
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vast op ondiepe plaatsen der kusten, doch
wordt zeer veel gekweekt en is een gezochte
lekkernij.
Oeta, een bergketen in Midden-Gri., 2158
M. hoog.
Oever, dorp op Wieringen, N.-Holl., 300
inw.
Ofanto, rivier in Beneden-It., mondt in de
Adriatische-zee, 100 K.M. lang.
Offel, (Edmond van) Vlaamsch dichter,
geb. 1871.
(2) (Jan Hendrik van) Vlaamsch yolksdichter, geb. 1844.
Offenbach, (Jacques) Duitsch componist en

J. OFFENBACH.

*) Woorden met Oe.... beginnend en hierop
niet voorkomend, zoeke men op de Duitsche
U (oe).

kapelmeester, 1819/80 ; schreef 100 theaterwerken, o. a. de operetten : „Orpheus", „De
Schoone Helena", „Het Parijsche leven" enz.
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(2) stad aan den Main, Hessische prov.
Starkenburg, 50,468 inw. ; industrie.
Offenburg, stad, prov. Freiburg, Baden,
13,664 inw.
Offensief, aanvallend, aantastend.
Offer, de aanbieding van een gave aan God,
het bewijs van onderwerping of eerbied. Is
een gewoonte, bijna bij alle godsdiensten, om
door een gave den God goed en welwillend te

stemmen en om vergeving van zonde te verkrijgen. Bij de heidenen offerde men beesten
en menschen en zelfs heden ten dage leest
men, dat bij de onbeschaafde volkeren nog
wel menschen geofferd worden. Bij den Joodschen godsdienst heeft men nog tal van offeranden, genaamd : brand-, dank- of lofoffers. Ook in de R.-Kath. kerk heeft men
nog offeranden, daar brand men geurige
kruiden of wierook, kaarsen enz. Men spreekt
nog van het misoffer, de gewijde wijn en
ouwel, als vleesch en bloed van Jezus, terwijl
ook in de Gereformeerde kerk, de dood van
Jezus als offer beschouwd wordt, waardoor
alle menschen gereinigd worden van zonden.
Het of van dieren ging lang met allerlei
ceremonien gepaard ; men deed zout en wijn
op de offers enz., doch later offerde men
alleen de vetste deelen van het dier en nog
later slechts de ingewanden, terwijl het
overige deel voor de priesters was of men
richtte na de offering feesten aan, waarbij
men de beste deelen verslond en ook zelf de
wijn nuttigde. Het offeren bestaat ook nog
in den vorm van schenkingen in geld of kostbaarheden aan kerk of armen.
Offerande, zie Offer.
Officieel, van ambtswege, geloofwaardig,
algemeen, voor ieder, publiek,
Officier, in het krijgswezen, naam voor de
gezagvoerders ; naam voor krijgslieden, die,
den rang van luitenant of daarboven hebben
bereikt.
Officieus, dienstvaardig, welwillend, wellevend ; niet officieel, doch door welwillendheid bekend.
Officinaal, tot de apothekerswaren of artsenijen behoorend.
Offingawier, dorp, gem. Wijmbritseradeel,
Friesl., 200 inw.
Ofterdingen, (Heinrich von) een fabelachtig
Duitsch dichter uit de 12e of 13e eeuw. Treed
in het gedicht „Strijd der dichters op den
Wartburg" op en wordt voor de vervaardiger
van het tweede deel van het gedicht gehouden, terwijl ook wel gesproken wordt, dat hij
de vervaardiger van het „Nibelungenlied"
kon zijn.
Ogan, zijrivier van de Moesi, op Sumatra.
Ogden, stad, staat Utah, N.-Am., 16,313
inw.
Ogdensburg, havenstad, staat New-York,
aan de St. Laurens, 12,633 inw.

Oke
Oge of 08g, (Friesch) eiland.
Ogham, het geheime schrift der oude Ieren,

komt als inscripties op de Eng. eilanden voor.
Oglio, linker-zijrivier van den Po, It., 220
K.M. lang.

linker-zijrivier van de Saone, Fr.,
192 K.M. lang.

• Ognon,

Ogowee, (Ogowai) rivier in AequatoriaalW.-Afrika 850 K.M. lang ; mondt in den
Atlantischen Oceaan.
Ohe-en-Laak, gem., Limb., bij Roermond,
528 inw.
O'Higgins, prov. van Chili, 6537 K.M2 .,
95,289 inw. Hoofdst. Raucagnua.
Ohio, de gewichtigste zijrivier van den Mississippi, in N.-Am., 1808 K.M. lang.
(2) staat der Ver.-Staten van N.-Am., aan
de rivier 0., 160,340 K.M 2 ., 4,157,545 inw.
Is een heuvelachtig vruchtbaar plateau, met
gezond klimaat ; prod. : granen en voortbrengselen van industrie. Hoofdst. Columbus. Is
sedert 1803 staat.
Ohlau, linker-zijrivier van de Oder, 98 KM
lang.
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Ohligs,
Dusseldorf, 20,689 inw. Heette tot 1891
Merscheid.
Ohm, (Georg Simon) Duitsck natuurkundige 1787/1854 ; prof. te Munchen. Hij is de
ontdekker der wet van 0.
(2) (Wet van) de door Ohm ontdekte wet,
dat de sterkte van een galvanischen stroom
gelijk is aan de electromotorische kracht en
omgekeerd aan den weerstand der geleiders.
Ohnet, (Georges) Fr. romanschrijver, geb.
1848.
Ohre, linker-zijrivier van de Elbe, in Hannover en Saksen, 105 K.M. lang.
gem., N.-Brab., bij
Oijen-en-Teeffelen,
Osch, 838 inw.
Oil-City, stad, staat Pennsylvania, N.-Am.,
13,274 inw.
Oirsbeek, gem., Limb., bij Sittard, 1063 inw.,
Oirschot, gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
3984 inw.
Oise, rechter-zijrivier van de Seine, 262
K.M. lang, 160 K.M. bevaarbaar.
(2) dep. in Fr., aan de rivier 0., 5855
K.M2 ., 410,049 inw, Hoofdst. Beauvais.
Oisterwijk, gem., N.-Brab., bij Tilburg,
3585 inw.
Oka, rechter-zijrivier van den Wolga, Rusl.,
1136 K.M. lang.
Okajoma, stad, Jap. eiland Hondo, 58,025
inw.
Okasaki, stad, Jap. eiland Hondo, 13,000
inw.
Okawara, stad, Jap. eiland Hondo, 25,000
inw.
Oken, (Lorenz) Duitsch natuurkundige en
phil., 1779/1851 ; was op verschillende plaat-
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sen prof. Gaf het blad „Isis" uit ; schreef werd hij gevangen genomen en voor een bul„Naturgeschichte".
tengewone rechtbank van 24 rechters gebracht. Deze behoorden echter meest tot zijn
ergste vijanden en trots alle bemoeiingen
werd hij ter dood veroordeeld, steun vindend
bij Prins Maurits ; 1619 stierf hij als 72jarigen grijsaard op het schavot. Zijn zonen
Willem en Reinier, werden van alle ambten
vervallen verklaard. Zij smeedden een samenzwering tegen Prins Maurits, doch deze mislukte. W. ontkwam en R. viel 1623 eveneens
L. °KEN .
door beulshanden.
Oldenboom-Lutkemann,
(Alida), Nederl.
Oker, linker-zijrivier van de Aller, 105 KM. sopraan-zangeres, geb. 1869.
lang.
Oldenburg, groothertogdom in N.-Duitschl.,
(2) een, in de natuur voorkomend ijzer- aan de N.-Zee, bestaat uit het hertogdom 0.
hydroxyde, vermengd met leem of kalk ; en de vorstendommen Birkenfeld en Liibeck,
wordt gebruikt voor verfstoffen.
te zamen 6428 K.M 2 ., (1905) 438,856 inw.,
Oklahoma, een, sedert 1904, staat van de meest Neder-Saksen en Friezen ; hiervan
Ver.-Staten van N.-Am., 181,583 K.M 2 ., 310,000 Prot., 87,000 Kath., 1400 Joden. Het
790,391 inw. ; was sedert 1889 territorium. hertogdom 0., 5383 K.M 2 ., 319,000 inw., is
Hoofdst. 0., 10,037 inw.
meest heide en veengrond, slechts aan de
Okoema, (Shiguenobae) Jap. staatsman, rivieren kleigrond (aan de Weser, de Jade en.
geb. 1807 ; was eenige malen minister, o. a. de N.-zee). De bodem is 30 % akker- en tuin1888 van buitenl.-zaken ; 1898 min.-president. land, 13 % weiden, 14 % ontgonnen grond en
Okshoofd, een maat voor vloeistof, wijn, 18 % bosschen. Hoofdbedrijven zijn : land232,336 liter ; bier 135,872 liter.
bouw en veeteelt, visscherij, handel en scheepOkt
, zie ook Oct
vaart. Het land is een constitutioneele, erfe0. L., afkorting voor O.-lengte.
lijke monarchie, met grondwet van 1849, in
Olancho, dep. van Honduras, 22,500 K.M2 ., 1854 herzien ; landdag met 32 indirect-gekozen
31,000 inw.
leden. Voor Liibeck en Birkenfeld bestaan
Old, (Eng.) Oud.
aparte provinciale raden. Spoorwegen 579
Oldbury, stad, Eng. graafschap Worcester, K.M. Het land was oorspronkelijk verdeeld
25,191 inw.
in graafschappen, vazallen der hertogen van
Oldeberkoop, dorp, gem. Ooststellingwerf, Saksen. Een dier graven, Christiaan, zoon
Friesl., 800 inw.
van graaf Dietrich, werd 1448 koning van
Oldeboorn, dorp, gem. Utingeradeel, Friesl., Denemarken, hierdoor werden de landen eerst
2000 inw.
als prov. beschouwd en 1667 daarbij ingelijfd.
Oldebroek, gem., Geld., bij Elburg, 6489 Christiaan VII schonk het land 1773 aan Paul
inw.
van Holstein-Gottorp, deze werd keizer van
Oldeholdpade, dorp, gem. Weststelling- Rusland en schonk het land aan zijn neef,
werf, Friesl. 800 inw.
Friedr. Aug., die 1774 hertog werd. 1811/13
Oldekerk, gem., Gron., bij Zuidhorn, 1384 Fr. bezit. 1815 groot-hertogdom. 1866 aan
Pruisische zijde. 1871 bij het Duitsche rijk.
Oldemarkt, gem., Overijsel, bij Steenwijk,
(2) Hoofdst. van no. 1, 28,565 inw. ; resi2638 inw.
dentie, slot ; beduidende paardenhandel,
Oldenbarneveldt, (Johan van) Ned. staats- scheepsbouw.
man, 1547/1619 ; was een vriend van Prins
Oldenhove, gem., Gron. bij Zuidhorn, 2355
Willem I. Hij ijverde voor de vrijmaking van inw.
Ned. van Spanje en werd 1586 raadpensionaOldenzaal, gem., Overijsel, bij Almelo ; Ned.
ris van Holl. Bewerkte, tegen den zin van grensstation, met douanenkantoor, 6652 inw.
Prins Maurits, 1600, het 12-jarig bestand.
Oldham, stad, Eng. graafschap Lancaster,
Als leider der republikeinsche partij, trachtte 137,238 inw.
hij de macht van Prins Maurits te doen inOld-Jack, (Eng.) naam voor de Eng. vlag.
krimpen, terwijl hij deel nam aan den strijd
Oleine, bestanddeel van bijna alle drogende
der Remonstranten en Contra-R., welken olien, reuk- en smakeloos ; is in ether en
strijd hij wilde uitgemaakt zien, waarom hij alcohol op te lossen.
geheel partijloos optrad. Hierdoor kreeg hij
Olenek, rivier in 0.-Siberie, mondt in de
beide partijen tegen zich en werd hij beschul- IJszee, 1517 K.M. lang
digd buiten de perken van zijn bevoegdheid
(Heron, Fr. eiland in de Golf van Biscaye,
to gaan en de souvereiniteit van een gewest, 172 K.M2 ., 17,033 inw.
011e, algem. naam voor een aantal organiboven dat der Generale-Staten te stellen. 1618
,
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ache verbindingen uit het planten- of dierenrijk ; bestaan uit kool-, water- en zuurstof,
vermengen zich niet met water, doch lossen
in alcohol en ether op. Men onderscheidt
vette-O. en etherische- of vluchtige-O.
Olienoot, zie Copra.
Olieslagerij, de inrichting, waar men uit
zaden olien perst.
Oliezoet, zie Glycerine.
Olifant, (Elephas) het nog eenige geslacht
van slurfdieren ; komen in Indio en Afrika
voor. Het zijn groote plompe dieren, de
grootste landzoogdieren ; voeden zich met
planten, worden 3 a 4 M. hoog en wel 4000
K.G. zwaar. Hebben een zeer dikke, onbehaarde huid ; de 5 teenen zijn vergroeid tot
een groote platte zool ; de groote stoot- of

OLIFANT.

slagtanden zijn het veelgezochte ivoor, waarvoor velen dezer dieren den dood vinden.
Deze dieren zijn zeer verstandig en ook door
hun kracht en hun leidzaamheid zeer nuttig
voor den mensch bij het verrichten van allerlei arbeid
Olifantsrivier, rechter-zijrivier van de Limpopo, in Z.-Afrika.
(2) rivier in Kaapkolonie, mondt in den
Indischen Oceaan.
Oligarchie, de heerschappij van eenige bevoorrechten, van weinigen.
Oligoceen, een der bovenste lagen van het
oud-tertiaire tijdperk ; meest zand, klei en
merge'.
Olijf,
(Olea) een lage boom- of heestersoort ; komt veel in 't wild voor in Azie, 0.kust van Afrika, in Gri., in Mexico en in

.
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Peru, doch wordt ook geteeld en dan soms
2 a 3 M. hoog. Draagt tegenovergestelde,
lederachtige, gaafrandige bladeren en brengt
een of tweezadige vleezige steenvruchten
voort. Uit deze vruchten en zaden perst men
de bekende olijfolie, ook wel sla- of boom-

Omit

olie genoemd. Het hout is duurzaam, hard en
goed polijstbaar, het heeft een groengele kleur
met zwarte, wolkachtige vlekken of is zwart
(ijzerhout, ebbehout). Van ouds is de Olijfboom bekend en speelde vooral bij de Israelieten een groote rol. De olien gebruikte men
voor bereiding van spijzen, voor licht en om
het haar en het lichaam mede te besmeren.
Olijfolie, bekende, doch dure olie uit de
vruchten der olijfen ; wordt wel verkocht
onder den naam van sla-olie, doch veel vervalscht met katoenolie.
0 I i m, (Lat. ) voorheen .
Oliphant, (Margaret) geb. Wilson, Eng.
romanschrij f ster, 1818/97.
(2) (Laurence) Eng. reiziger, staatsman en
schrijver, 1832/88.
011ivier, (Emile) Fr. staatsman, geb. 1825 ;
was 2/1 tot 9/8 1870 minister-president en het
werktuig van de hofpartij.
01m, andere naam voor aalproteus.
Olmutz, stad in Moravie, aan de March,
21,933 inw.
Olonez, Russ. gouv. bij Finland, 148,764
K.M2 ., 366,715 inw. ; prod. : metalen en
hout. Hoofdst. Petrosawodsk.
Olgt, gem., Overijsel, bij Deventer, 4776
inw.
Oltmans, (Jan Frederik) Ned. romanschrijver, 1806/54.
Olympia, dal in het Gri. landschap Elis ;
beroemd om de oudtijds daar gehouden spelen.
Sedert 1875 opgravingen op kosten van het
Duitsche rijk.
Olympiade, bij de oude Gri. een tijdsruimte
van vier jaar, om welke tijden de Olympische
spelen gehouden werden.
Olympische spelen, de beroemdste der 4
oud-Gri. nationale feesten ; werden om de 4
jaar ter eere van Zeus te Olympia gevierd.
Hier werden wedkampen gehouden in wagenrennen, springen, hardloopen, worstelen,
steenwerpen enz. De overwinnaars werden gelouwerd met olijfkransen en lofzangen, terwijl
zij tevens de schoonste vrouwen wonnen.
Sedert kort heeft men deze feesten weder
vernieuwd, doch er thans een internationaalfeest van gemaakt, waarin alle kampioenen
der wereld zich kunnen meten. Het eigenlijke
eerste feest werd gehouden in 1908 in Londen ;
1904 was reeds een feest in Gri. geweest.
Olympus, een berg in Oud-Gri., thans in
Turksch vilajet Salonika, 2973 M. hoog ; werd
door de Oud-Gri. dichters voor de verblijfplaats der goden gehouden.
0. M., afkorting voor : Openbaar Ministerie.
Amagua, Z.-Am. Indianenstam in Ecuador.
Omaha, hoofdst. van Nabraska, aan den
Missouri, N.-Am., 102,555 inw. ; uitgebreide
industrie, groothandel.
Omayaden, de eerste Mohammedaansche
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dynastie van Kaliffeu ; regeerde in Arab. van
661 tot 750, werd toen verjaagd, doch stichtte
in Z.-Sp. een nieuw rijk, met Cordova als
hoofdst., dat bleef bestaan tot 1031 en zich
toen in verschillende Moorsche rijkjes oploste,
die later met Spanje vereenigd werden.
Omega, de laatste letter van het Gri.
Alphabet, de lange Gri. 0. Alpha et 0., de
eerste en laatste letter ; van begin tot einde.
Omelet, eierkoek, eierpannekoek.
Ommen, (Ambt) gem., Overijsel, aan de
Vecht, 4295 inw.
(2) (stad) gem., Overijsel, aan de Vecht,
1788 inw.
Ommeren, dorp, gem. Lienden, Geld., 500
inw.
Omnibus, (voor alien) groot rijtuig tot vervoer van passagiers, van de eene plaats naar
de andere.
Omnivoor, allesetend of alleseter ; de
wezens, die planters en dieren eten.
Omra, (Arab.) de bedevaart naar Mekka.
Omsk, stad in Russ.-Centr-Azie, in het
sedert 1904 gevormde gouv. 0., 37,470 inw.
Onanie, (Gri.) zelfbevlekking, masturbatie ;
zelfbevrediging der geslachtsdrift. Volgens
eenigen, genaamd naar Onan. (Zie Genesis 38 : 9.)
Onbevlekte ontvangenis, is de naam, voor
de bevruchting van de moeder, van de moeder-maagd-Maria. Zie Maria en Erfzonde.
Onbewerktuigd, anorganisch, niet organisch, tot de levenlooze natuur behoorend.
Onder...., zie ook Unter.... en Beneden....
Onderdendam, dorp, gem. Bedum, Gron.,
800 inw.
Onder-officieren, de rangen in het leger,
tusschen soldaat en officier.
Onderwereld, was volgens de Ouden, de
plaats der hel ; hier werden de daden der afgestorvenen. door Hades beoordeeld, terwijl
voor den ingang de verschrikkelijke Cerberus, de helhond, lag.
Onderwerp, de zaak, die behandeld wordt ;
dat deel van den zin, dat de zaak of het ding
noemt, waarover iets gezegd wordt.
Onderwijs, is voortdurend, in alle landen
een zeer belangrijk onderwerp, waaraan veel
zorg dient en wordt gewijd en vooral van.
regeeringswege. Tal van wetten zijn daaromtrent gemaakt. Men verdeelt het onderwijs
in Hooger-, Middelbaar- en Lageronderwijs.
Het Hoogeronderwijs omvat alle vakken en
kennis in den meest uitgebreiden zin. Het
Middelbaar onderwijs is ter opleiding van land.bouwers, industrieelen, kooplieden enz., terwijl natuurlijk de algemeene ontwikkeling op
den voorgrond staat. Het Lageronderwijs, is
voor de gewone volksklassen, waar rekening
wordt gehouden, met de eischen, die het
maatschappelijk leven later aan de leerlingen
sal stellen en dus deze worden ontwikkeld
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tot de meest productieve arbeiders. De scholen zijn verdeeld in rijks-, gemeente- en
particuliere scholen. De wet verplicht de
gemeentebesturen zorg te dragen, dat er voldoende scholen zijn, voor lager onderwijs en
sedert kort de daaraan verbonde# vervoigklassen, alwaar de leerlingen het onderwijs
kunnen voortzetten terwijl dit zeer veel uitgebreid is ; daarbij moeten minvermogenden
kosteloos dat onderwijs kunnen. volgen.
Voorheen liet men het onderwijs geheel aan
de kerk en particulieren over en vooral de
kerk maakte hiervan gebruik. Natuurlijk
richtte men het onderwijs in, zooals men dat
verkoos en was godsdienst dikwijls de hoofdzaak. Thans nog in verschillende landen,
heeft de kerk het onderwijs in handen. In Ned.
mag sedert de laatste verandering der onderwij swet, ieder gerechtigd persoon een school
stichten, gesteund door een zeker aantal
menschen, welke dan van regeeringswege
wordt gesubsidieerd ; zij moeten zich echter,
evenals alle andere particuliere scholen, houden aan de verschillende vastgestelde regels
en eischen. Het vrije onderwijs, zonder dogma's, verdient natuurlijk de voorkeur. Daarbij Loch, kunnen zich de beste gaven ontwikkelen en krijgen de leerlingen een onbevooroordeeld inzicht in zaken, terwijl het onderricht in een zekere richting, de menschen
dwingt zich onbewust ook in een richting te
bewegen, daar andere denkwijzen worden vermeden of dadelijk te niet gedaan.
Onderzeesche booten, vaartuigen, die geschikt zijn onder water te gaan en zich daar
een tijdlang voort te bewegen, om naar verkiezing weer boven te kunnen komen. Hiervan heeft men verschillende modellen, doch
bijna allen zijn voor oorlogsdoeleinden ingericht. Werd het eerst door den Holl. C.
Drebbel, 1643, in Eng. met eenig succes gebouwd. Zij bewegen zich door electro-motoren voort, en voeren samengeperste lucht
mede. Het Amerikaansche model kan 18
uur onder water blijven en voert 6 torpedo's
mede ; echter een onoverkomelijke moeielijkheid doet zich nog voor en wel het niet kunnen zien onder water en daardoor de moeilijkheid tot het vinden der vijandelijke
schepen.
On dit, (Fr.) men zegt ; (fig.) een los gerucht.
Onega, rivier in Rusl., mondt in de Witte
zee, 428 KM. lang.
(2) meer in Rusl., in verbinding met de
rivier 0., 9752 KM 2 .
Onfeitbaarheid, in de R.-Kath. kerk is als
dogma aangenomen, dat de apostelen en het

opperhoofd der kerk (de pans) en daarmede
de kerk zelf, onfeilbaar zijn. De uitspraak
der apostelen, de besluiten der kerk en de
woorden en daden van den paus zijn zonder
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fouten, zijn aan geen twijfel onderhevig en
moeten dus zonder op- of aanmerking geloofd en goedgekeurd worden. Hierdoor heeft
de kerk zich echter de mogelijkheid ontnomen, besluiten of uitspraken te veranderen,
of te erkennen, dat zij verkeerd heeft gehandeld.
een wet, die een groote
Ongevallenwet,
categorie van arbeiders beschermt tegen gebrek, bij ongevallen of ongelukken, die hen
bij de uitoefening van hun vak overkomen.
Zij verplicht de werkgevers, hun arbeiders
to verzekeren voor een vergoeding voor loonderving en goede verpleging bij ongevallen.
Deze wet werd 1901 aangenomen en trad
1903 in werking. De uitvoering is opgedragen aan de Rijksverzel-eringsbank. Van of
de inwerkingtreding werden aangegeven :
1904 1905 11906 11907 11908
1903
38.194 49.542 I 55.523 I 64.636 I 69.330 1 65.501
ongevallen.
Onmacht, is een toestand van bewusteloosheid, wordt meest veroorzaakt, door het
plotseling minder intreden van bloed in de
hersenen. Zie bewusteloos.
gedenkdag, 28
Onnoozele-kinderen-dag,
Dec. der kindermoord in Bethlehem.
Jap. stad, prov. Hiroshima,
Onomachi,
18,000 inw.
Onoverwinnelijke vloot, of Spaansche Armada, een vloot door Philips II van Sp. uitgerust tegen Eng. en de Ned. in 1588. Be-.
stond uit 140 schepen, met 32,000 man en
2600 kanonnen. Men waande deze onoverwinnelijk, doch werd door de veel kleinere Eng.
en Ned. schepen vernietigd, toevallig geholpen door vele stormen.
Onroerende goederen, noemt men goederen, die niet of door geheele veranderingen
overgebracht kunnen worden, huizen, landerij en enz.
Onrust, eiland ten N.-W. van Sumatra,
zoogenaamd naar de drukte die er langen
tijd heerschte, in de dagen der Oost-Indische
Compagnie, thans slechts hoofdmarkt voor
visch.
Onstwedde, gem., Gron., bij Winschoten,
13,463 inw.
Ontario, prov. van Eng.-Canada, N.-Am.,
568,870 KM2 , 2,182,947 inw. Hoofdst. Toronto.
Ontariomeer, het O.-lijkste der 5 groote
Canadeesche meren, 76 M. boven de zee gelegen, 19,823 KM 2 ; ontlast zich in de
Laurens.
Ontbinding, verrotting ; het scheikundige
proces van den overgang van organische stof
tot de onbewerktuigde natuur.
Onteigening,
als het algemeene nut er
reede gebaad is, kan de regeering ieder van
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zijn bezit of recht ontzetten, doch daarvoor
wordt een voldoende vergoeding gegeven.
Onteniente,
stad, Sp. prov. Valencia,
11,078 inw.
Ontleden, van de leden ontdoen, uit elkander nemen, stuksnijden, scheiden.
Ontoerekenbaarheid, is de toestand, als
iemand niet aansprakelijk kan gesteld worden voor zijn daden.
Ontologie, de leer der eigenschappen der
dingen, deel der bovennatuurkunde.
het snel overgaan van vaste
Ontploffen,
scheikundige stoffen in gassen, die daarbij
ontbranden.
Ontsmetting, desinfectie, het onschadelijk
maken van stoffen of bacillen, die een ziekte
zouden kunnen veroorzaken.
Ontvangenis, bevruchting.
Onweder, Zie Bliksem.
Onweegliare stof, (Imponderablia) voorheen
meende men, dat verschillende stoffen doordat zij geen invloed op een balans hadden,
onweegbaar waren.
(Coccinellidae)
Onze-lieve-heer-beestjes,
fam. van kleine bontgekleurde kevertjes
komen over de geheele aarde voor in vele
soorten, voeden zich met bladluizen, waardoor zij nuttig zijn.
00i, wijfjes schaap, of lam.
Ooievaar, (Ciconia alba) een groote bontgevederde trekvogel, fam. der reigers ; houdt
zich van Maart tot Aug. hier te lande op,

OOIEVAAR.

voedt zich met kikkers, visschen, muizen enz.
Wordt door de plattelandbewoners als geluk
aanbrengend beschouwd e daardoor het
meest met rust gelaten.
Ooltgensplaat, gem., Z.-Holl., bij Sommelsdijk. 2710 inw.
Oorkonde, geschrift ; een, door de bevoegde
macht opgemaakt gesc hrift.
Oorloo,
dorp, gem. Venraij, Limb., 400
inwoners.
Oorsbeek, zie Oirsbeek.
Oorschot, zie Oirschot.
Oorwormen,
(Dermatoptera) een over de
geheele wereld verspreid, langwerpig, plat,
geel of bruin, lichtschuw-beestje, fam. der
rechtvleugelige insecten. Houdt zich des
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daags in kieren en spleten op, wordt beschul- 5,960,000 Tsjechen en Slowaken ; 4,300,000
digd gaarne in het menschelijk oor te krui- Polen ; 3,480,000 Ruthenen ; 1,195,000 Slowepen ; dit is echter niet waar.
nen ; 750,000 Serviers en Kroaten ; 730,000
Italianen en 231,000 Rumeniers. Van daze
zijn 21 mill. Roomsch-Kath. ; 4,500,000 Gri.Kath. ; 1,500,000 Joden. Het land grenat
ten N. aan Pruisen en Rusl., ten 0. aan
Hong., ten Z. aan de Adriatische zee en It.
en ten W. aan Zwitsl., Beieren en Saksen.
Het is zeer bergachtig en voor 4 deel met
OORWORM.
hooge bergen bedekt. De hoogste toppen
*Oost, de windrichting, rechts van de zijn : Ortler, 3902 M. hoog ; Grossglockner,
Noordpool, tegenover West. her komt de 3800 M. ; Wildspitz, 3775 M. hoog enz. De
zon schijnbaar op.
hoofdrivieren zijn : Donau, met een groot
(Duitsch) Duitsche kolonie aantal zijrivieren, de Dnjestr, Proeth,
Oost Afrika,
aan den Indischen Oceaan, 941,100 KM 2 . ; Weichsel, Oder, Elbe, terwijl de Rijn de
bergachtig Kilima Ndsjaro, 6110 M. hoog). grens vormt tusschen 0.- en Zwitsl. Verder
Vele meren ; ongev. 6 mill. inw. Zie Duitschl. zijn er een aantal groote meren. Ook is het
(2) (Engelsch) de Eng. bezittingen in land rijk aan mineralen-bronnen, verder aan
Afrika, ongev. 700,000 KM 2 . Zie Engeland. delfstoffen : goud, zilver, ijzer, kwik, koOost Alpen, zie Alpen.
per, kobalt, steenkool en zout. De landbouwOost Beers, dorp, gem. Beers, N.-Brab., prod. zijn : granen, wijn, ooft, tabak, zijde,
350 inw.
hout en peulvruchten. De grond is als volgt :
Oostburg, gem., Zeel., (Zeeuwsch Vlaan.- 36.5 % akkerland, 32.5 % bosch, 24 % weideren) 2303 inw.
den en 1 % wijnbouwgrond. De industrie is
gem., N.-Brab., bij Oischot, het meest in Bohemen, Moravie, Silezie en.
Oostelbeers,
1047 inw.
Neder-0. ontwikkeld. Van belang is de ijzerOosten. Zie Oost. (2) de landen in het 0. en textielindustrie, verder van leder- en pagelegen ; meest Azie bedoeld.
pierwaren en tabak en sigaren. De hoofdst.
Oostenrijk Hongarije,
Keizerrijk in Z.- is Weenen, andere groote steden zijn : Praag,
Europa, tusschen Duitschl., Roemenie, Ser- Lemberg, Gratz, Triest en Briinn.
vie, Turkije, Montenegro, Adriatische zee,
Ho n g a r ij e, bestaat uit het eigenlijke
Italie, en Zwitsl. Het bestaat uit het keizer- H. met Zevenburgen, Kroatie en Slavonia.
rijk Oostenrijk, met de kroonlanden en Hon- Oppervl. 325,325 KM 2 , (1905) 20,256,669
inw. Hiervan 2,200,000 Duitschers ; 8,800,000
Magyaren ; 2,100,000 Tsjechen en Slowaken ;
430,000 Ruthenen ; 1,700,000 Kroaten.;
1,100,000 Serviers en 2,800,000 Rumeniers.
Van dezen zijn 10,000,000 Roomsch-Kath. ;
1,900,000 Gri.-Kath. ; 2,900,000 Gri.-Ortho-
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WAPEN VAN OOSTENRIJK.

garije, met kroonlanden, te zamen oppervl.
625,324 K.M2 , (1905) 47,688,001 inw.
O o s t e n r ij k bestaat uit : Aartshertog- •
dom Oostenrijk, verdeeld in twee deelen, Op-*
per-O., 11,981 KM 2 , 829,493 inw., en Neder0., 19,824 KM 2 , 3,351,159 inw.; verder de
hertogdommen : Salzburg, Stiermarken, Karintie, Krain, Silezie en Bukowina ; Vorstendom Gorz-Gradiska ; Stad Triest ;
Markgraafschap Istria ; Vorstendom Tirol ;
Landschap Vorarlberg ; Koninkrijk Bohemen ; Markgraafschap Moravie ; Koninkrijk
Galicia en Koninkrijk Dalmatia. Te zamen
300,193 KM2 , 27,431,332 inw. Hiervan zijn.:
9,171,000
Duitschers ; 10,000 Magyaren ;

WAPEN VAN HONGARIJE.

dozen ; 3,600,000 Protestanten ; 900,000 Joden. Het land is een vruchtbaar, heuvelachtig ketelland, omgeven door hooge gebergten ; slechts Zevenburgen is een bergachtig
deel. Het is goed bewaterd door verschillende rivieren en meren en ook rijk aan mineralen. De hoofdbedrijven zijn er echter landbouw en veeteelt, terwijl de industrie niet
noemenswaardig is. Verder is er visscherij,
* Woorden met Oost... beginnend en hier- bergbouw en handel. De producten zijn er
op niet voorkomend, zoeke men op Ost..., als" in 0. De hoofdst. is Budapest ; andere
East... of op het woord zelf.
groote steden zijn : Pressburg, Debreczin,
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Agra m enz. Men zie de afzonderlijke rijken.
Sedert 1909 is de Turksche prov. Bosnia en
Herzegowina, die onder 0. toezicht stond,
met deze landen vereenigd. (Zie ald.) Sedert
1867 is O.-rijk-Hong. een onafscheidelijke
vereenigde monarchie, bestaande nit twee
staten, 0.-rijk en Hong., onder ()en dynastie
en gemeenschappelijke buitenl. politiek, leger
en financien. De keizer van O.-rijk is koning
van Hong. Beide landen hebben 10 verantwoordelijke ministers en twee Kamers. De
Eerste Kamer van O.-rijk (Heerenhuis) bestaat uit : 15 meerderjarige aartshertogen,
66 hoofden van adellijke geslachten met uitgebreid landbezit, 7 vorstelijke bisschoppen,
5 aartsbisschoppen, 6 vorstelijke aartsbisschoppen en 160 leden, voor het leven benoemd, door de kroon. Tweede Kamer (Rijksraad) heeft 425 leden, die langs algemeen en
direct kiesrecht voor 6 jaar worden gekozen.
De kroonlanden staan onder een stadhouder,
terwijl eenige grootere landen een eigen
landdag hebben, met eenige competentien in
alle aangelegenheden. De Hong. Eerste Kamer bestaat uit : 15 aartshertogen, 52 kerkvorsten, 10 Rijksbanierheeren, de graven van
Pressburg, presidenten van het gerechtshof,
3 afgevaardigden uit den Kroatisch-Slavonischen landdag, terwijl erfelijk gerechtigd zijn
zitting te nemen : 7 vorsten, 184 graven, 41
barons en 69 door den koning te benoemen
leden voor het leven. De Tweede Kamer bestaat uit 453 afgevaardigden, gekozen voor
5 jaar, volgens een beperkt kiesrecht. Het
onderwijs laat er nog veel te wenschen over.
In 1900 konden slechts 62 0/ der bevolking
lezen en schrijven. In 1890 konden in Hong.
slechts 50 % der inw. lezen en schrijven.
Spoorwegen (niet gemeenschappelijk) (1906)
22,877 K.M. waarvan 9842 K.M. staatsbezit
en 5088 K.M. in staatsopzicht. In Hong.
(1905) 19,736 K.M,. waarvan 7774 K.M.
staatsbezit en 7384 K.M. in staatsopzicht.
Telegraaflijnen : (1905) 41,867 K.M. Hong.
(1905) 23,719 K.M., 48 onderzeesche kabels,
te zamen 415 K.M. Bevaarbare waterstraten
6482 K.M. Hong. 4971 K.M. Gemeenschappelijk leger in. vredestijd (1906) 379,300 man,
waarvan 28,500 officieren. Oorlogstijd
2,330,000 man. Marine, alleen voor kustverdediging, 154 schepen, 10,600 man. Oorlogstijd 16,800 man soldaten. Op den Donau, 13
schepen.
0 o s t e n r ij k was langen tijd in bezit
der Rom., die 270 een deel ervan aan de
Gothen moesten afstaan, terwijl in de andere
deelen voortdurend de Germanen, Hunnen,
Longobarden en Avaren vielen. Karel de
Groote wist de landen to vereenigen en weerbaar te maken, vooral tegen de Avaren 907
ging het aan Hong. verloren, doch door
Otto I hernomen en 976 beleend aan graaf
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Leopold van Babenberg, welks. huis tot 1246
over O.-rijk regeerde (996 komt die naam het
eerst voor). Met het uitsterven van het huis,
kwam het land in beroering, tot 1282 het huis
Habsburg aan de regeering kwam. Toen word
het rijk steeds uitgebreid en 1453 tot aartshertogdom verheven. Maximiliaan. I verkreeg
1477 door huwelijk ook Ned., terwijl zijn zoon
op den Sp. troon kwam, 1526 werd Hong. met
0. vereenigd en ook Bohemen, Silezie on Moravia. Bij den vrede van Westfalen moest het
land Elzas aan Frankr. afstaan. 1535 drongen de Turken tot Weenen door, dat echter
door een Poolsch generaal word gered. 1687
brak de Sp. successie-oorlog uit, die eindigde
1714 met een uitbreiding van het gebied, dat
1735 reeds wader verloren ging ; 1780 stierf
het huis Habsburg uit. Maria Theresia, uit
dat huis, was gehuwd met Frans van Lotharingen, hierdoor brak de 0.-rijksche successie-oorlog uit, waarbij Silezie aan Pruisen
verloren ging en Parma aan Spanje, doch
spoedig word Galicia en Bukowina met 0.rijk vereenigd. Door de Fr. revolutie ging
Ned. en Lombardije verloren. 1804 nam
Frans I den keizerstitel aan on dankte 1806
als keizer van Duitschl. af. A an Napoleon
ging voor korten tijd veel grondgebied verloren, doch 1814 verkreeg het veel vergrooting
van grondgebied on o. a. Dalmatia. Onder
leiding van Metternich oefende 0.-rijk als
presidentaal-mogendheid zeer veel invloed in
den Duitschen Bond en ook daarbuiten uit.
Men wilde den ouden toestand, van voor de
revolutionaire beweging, weer invoeren, doch
de vooruitgang kon niet gestuit worden. 1848
braken overal opstanden uit, Metternich
moest aftreden en Ferdinand I deed afstand
aan zijn neef, Frans Joseph. De oorlog met
Sardinia werd gewonnen en geholpen door
Rusl., word de opstand in Hong. onderdrukt.
1850 werd door 0.-rijk den Duitschen Bond
hersteld en langzaam trachtte de regeering
den ouden weg op to gaan. 1859 oorlog met
It., waarbij Lombardije verloren ging en de
regeering voor een staatsbankroet of verandering word geplaatst. De landen kregen een
nieuwe grondwet met een eigen landdag, die
1861 gewijzigd word. 1863/64 met Duitschl.
oorlog tegen Denemarken, hierbij kwam
Sleeswijk-Holstein aan doze landen. 1866 oorlog met Pruisen, om doze veroverde landen,
die een diep ingrijpende verandering veroorzaakte. 0.-rijk word uit den Bond gedrongen
en Venetia kwam aan It. 1867 wader een
nieuwe grondwet, waarbij Frans Joseph zich
keizer van 0.-rijk, koning van Hong. liet noemen. 1878 word O.-rijk benoemd om Bosnia en
Herzegowina to bezetten. 1887 verbond met
Duitschl. on It. Sinds lang woedt in 0.-rijk
de taalstrijd. Doze schijnt goon goede beslissing to kunnen krijgen. Na langen strijd ver-
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kreeg het yolk 1906 het algemeen kiesrecht,
terwijl 1907 een nieuw verbond en overeenkomst met Hong. werd gesloten.
De Hongaren of Magyaren kwamen ongev.
890 van het Don- en Wolgagebied en ondernamen vooral naar de Balkanstaten veel rooftochten, tot zij 933 en 955 voor goed geslagen werden, waarna zij zich op een plaats
gingen vestigen. 972 namen zij het Christendom aan. Stephan, de Heilige, kreeg 1000
ongev., den koningstitel, terwijl het land in
72 komitaten verdeeld. werd. 1077/1303 regeerde het huis Arpad. Kroatie, Slavonia en Dalmatia werden veroverd. Onder Lodewijk den
Groote, tevens koning van Polen, kwam het
land tot toppunt van macht. Onder Siegfried,
tevens koning van Duitschl., 1410, had het
land te lijden van de invallen der Turken,
1526 ging een groot landgebied aan deze verloren en werd 1699 eerst terug verkregen.
1526 werd aartshertog van O.-rijk tot koning
gekozen en 1688 werd de erfelijkheid van het
huis Habsburg erkend. Er werden allerlei
hervormingen aangebracht, doch ook weder
ingetrokken. 1830 wilde men een eigen regeering, doch dit wenschte O.-rijk niet. 1848
kwam het tot een openlijken strijd. 1849 verklaarde Hong., met Zevenburgen en Slavonia,
zich onafhankelijk en den keizer van Oostenrijk vervallen van den troon. Met behulp van
Rusl., wist O.-rijk het land te onderwerpen,
Zevenburgen en Slavonia werden van Hong.
gescheiden en tot een kroonland gemaakt. Na
de nederlaag, 1866, van O.-rijk, wist het land
zich weder te herstellen. 1867 werd de keizer
van O.-rijk tot koning gekroond en de regeering als bovengenoemd ingericht.
Oosterbaan, (N.) sedert 1909 lid van de
Tweede Kamer, geb. 1863 ; was o. a. in Den
Helder onderwijzer.
Oost- en West-Souburg, gem., Zeel., bij
Middelburg, 2948 K.M. 2 .
Oosterbeek, dorp, gem. Renkum, Geld., bij
Arnhem, 2000 inw.
Oosterbierum t dorp, gem. Barradeel, Friesl.,
900 inw.
Oosterblokker, dorp, gem. Blokker, N.Roll., 750 inw.
Oosterburen, dorp op Schiermonnikoog, 900
inw.
Oosterdijk, dorp, gem. Andijk en Enkhuizen, 900 inw.
Oostereind, dorp op Texel, 800 inw.
Oosterhesselen, gem., Drente, bij Hoogeveen, 1866 inw.
Oosterhout, gem., N.-Brab., bij Breda,
12,662 inw.
Oosterland, gem., Zeel., bij Zierikzee, 1829
inw.
Oosterlittens, dorp, gem. Baarderadeel,
Fiesl., 800 inw.

Encyclopaedic 37

Oos

Oostermeer, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
Friesl., 1500 inw.
Oostersche talon en letterkunde, algemeene
naam voor de talen en literatuur der Oostersche volken, in 't bijzonder van Klien- en
Midd.-Azie.
Oosterwierum, dorp, gem. Baarderadeel,
Friesl., 500 inw.
Oosterwijk, dorp, gem. Kedichem, Z.Holl., 400 inw.
Oosterwolde, dorp, gem. Doornspijk, Geld.,
800 inw.
Oost-Cothland, prov. van Zwed., 11,054
K.M2 ., 279,449 inw.
Oosthem,
dorp, gem. Wijmbritseradeel,
Friesl., 600 inw.
Oosthuizen, gem., N.-Holl., bij Edam, 1111

inw.
Oost Indict,
-

Zie Eng.- en Ned.-O.-Indic.

Oost-Indische-Compagnie, was een bevoor-

recite maatschappij ten behoeve van den handel in Oost-India. (1602/1795).
Oost-Indische-kers, zie Kers.
Oost-Kapelle, gem., Zeel., op Walcheren,
1118 inw.
Oostkerke, dorp, gem. Wolfaartsdijk, Zeel.,
900 inw.
Oost-Romeinsche rijk, Zie Byzantijnsch rijk.
Oostrum, dorp, gem. Oost-Dongeradeel,
Friesl., 400 inw.
Oost-Rumelie, het 0.-lijk deel van Bulgarije 32,345 K.M 2 ., 1,099,984 inw. Pit deel
werd 1878 op het congres te Berlijn als Turksche prov., met eigen bestuur, erkend, 1886
bij Bulgarije aangesloten. Hoofdst. Philippopel.
Ooststellingwerf, gem., Friesl., bij Heerenveen, 10,520 inw.
Oost-Turkestan, deel van Tibet, aan de
Russ.-Aziatische grens.
Oost-Vlaanderen, zie Vlaanderen.
Oost-Voorne, gem., Z.-Holl., bij Brielle,
2207 inw.
Oostwolde, dorp, gem. Midwolde, Gron.,
1200 inw.
(2) dorp, gem. De Leek, Gron., 300 inw.
Oostwoud, dorp, gem. Midwoud, N.-Holl.,
500 inw.
Oostzaan, gem., N.-Holl., aan de Zaan,
3513 inw.
Oostzee, of Baltische Zee. Deel van den
Atlantischen Oceaan, met dezen in verbinding door de beide Belten, den Sond en het
Kattegat. Begrensd door Rusl., Duitschl.,
Denem. en Zwed. Vormt ten N. de Botnische, ten 0. de Finsche Golf en de Golf van
Riga ; grootste diepte 395 M. ; water niet zeer
zout, bevriest licht. De 0.-zee neemt ongev.
250 rivieren op. Gewichtige havens : Petersburg, Riga, Danzig, Stettin, Lubeck, Kiel,
Kopenhagen, Stockholm erizo Oppervlakte
412,000 K.M.2.
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Oostzee-provincion, de Russ. gouv. aan de
Oostzee ; Koerland, Lijfland en Estland.
Ootmaarsum, gem., Overijsel, bij Almelo,
1364 inw.
Opaal, een edelgesteente ; amorphe ; van
kiezel en aarde ; komt in trachytmassa's
voor ; bekend om de fraaie kleuren.
Opaalmoer, het gesteente waartusschen het
opaal gevonden wordt.
de percentsgewijze verhooging
Opcenten,
der belasting. Extra belasting.
Opeinde, dorp, gem. Smallingerland, Friesland, 900 inw.
Openbaar Ministerie, het college van ambtenaren, dat de misdrijven opspoort, de
schuldigen zoekt en verhoort en den eisch
stelt, die aan de uitspraak van een rechter
wordt onderworpen. Afgekort 0. M.
bekendmaking, ontsluiering.
Openbaring,
Wordt vooral veel bij godsdiensten genoemd,
nl. de mededeelingen of voorspellingen van
een god aan de menschen. Voorheen bestonden deze uit orakel-taal, verschijnselen, b.v.
van Engelen, van wonderen, droomgezichten
enz. Thans spreekt men zelfs van openbaring
van God in de natuur, in den Bijbel, in ons
geweten, in de geschiedenis en in 't geloof.
Opende, dorp, gem. Grootegast, Gron.,
1200 inw.
voorstad van Manchester,
Openshaw,
12,000 inw.
Opera, (It.) tooneelspel of drama, waarbij
de tekst wordt gezongen, begeleid door muziek, dat ook alleen optreedt. Komt uit It.
Opera-comique, opera, waarbij ook gesproken wordt.
Operatie, (Lat.) (1) het ingrijpen van den
chirurg bij ziekten ; onderscheiden in bloedige en onbloedige 0. (2) handeling, onderneming, manoeuvre, actie.
Operette, kleine opera, waarbij de zang en
muziek wordt afgewisseld door dialoog.
Ophemert, gem., Geld., bij Tiel, 1300 inw.
Opheusden, dorp, gem. Kesteren, 2000 inw.
Opium, (Laudanum) is het gedroogde
melksap van de onrijpe zaaddoozen van
Papaver of Maankop (Papaver somniferum).
Een kostbaar narcotisch geneesmiddel, wordt
misbruikt om te rooken, waarbij het bedwelmend werkt, pijnstillend is en de phantasie
op grillige 'Ranier doet werken. Als gif,
maakt het verslaafd, wekt den slaap op en
grillige droomen en veroorzaakt bij een hoeveelheid verlamming, krankzinnigheid enz.
en ook den flood. Daaruit bereidt men de
morphine
Oploo, gem., N.-Brab., bij Boxmeer, 1792
inw.
naam voor het verbinden van
Oplossen,
vaste stoffen met vloeistoffen tot een gelijke
massa.

Opmeer,

gem., N.-Holl., bij Medemblik,

443 inw.
Opodeldock,
een oplossing van zeep en
kamfer in vloeibare ammoniak en etherische
°lien ; gebruikt als wrijfmiddel voor allerlei
pijnen
Oporto, stad, Port. prov. Minho, bij de
monding van den Douro. 172,421 inw. ; beduidende industrie, veel uitvoer van Portwijn.
Oppa, linker-zijrivier van .den Oder, 105
K.M. lang.
Oppeln, regeeringsdistr., Pruisische prov.
Silezie, 13,219 K.M. 2 , 2,035,601 inw. Hoofdst.
0., aan de Oder, 30,112 inw.
Oppenheim,
(Jacques) Ned. jurist, geb.
1849 ; prof. te Leiden, lid van den Raad van
Staten.
Oppenhuizen, dorp, gem. Wijmbritseradeel, Friesl., 700 inw.
Opperdoes, gem., N.-Holl., bij Medemblik,
901 inw.
Opponeeren, tegenspreken, bestrijden, zich
verzetten.
tegenstander,
tegenpartij,
Opponent,
tegenspreker.
een meening, standpunt,
Opportunisme,
dat zich steeds richt naar de omstandigheid ;
een richting, die handelt naar het oogenblik.
Opposant, bestrijder, tegenstander, iemand
die in oppositie is.
Oppositie, tegenstand, tegenpartij, partij
van verzet ; de anti-ministerieele partij.
Opsterland, gem., Friesl., bij Heerenveen ;
1 6 inw.
heeft 14 dorpen, 16,4
Optatief, de wenschelijkheidsvorm, de taalvorm, waarbij een wensch wordt uitgesproken.
Optica, zie Optiek.
Optie, vrije keus, vooruitzicht, recht.
Optiek, de leer van het licht ; gezichtsleer.
Optimisme, een leer of stelsel, waarbij de
bestaande dingen, de wereld, wordt beschouwd als zoo volmaakt mogelijk ; het
beste, alsof het niet beter kon. In 't algem.
noemt men de neiging om alles van de beste
zijde te bezien, om van alles het beste te
hopen en aan het slagen van elke onderneming te gelooven 0. Men heeft deze stelling
in verschillende deelen gedeeld, b.v. practisch
en theoretisch.
Optisch, tot het licht, het gezicht, de optiek behoorend, b.v. 0. bedrog, gezichtsbedrog. 0. instrumenten, allerlei instrumenten,
die ,betrekking hebben op het zien, vergrooten, verkleinen enz.
dorp, gem. Nunen, N.-Brab.,
Opwetten,
350 inw.
Opwierda, dorp, gem. Appingedam, Gron.,
600 inw.
Opzoomer, (Cornelis Willem) Ned. phil.,
.
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jurist en literator, 1821/92 ; prof. te Utrecht.
Schreef o. a. ,De Godsdiensten".
'
(2) (Adele Sophia
Cornelia) Ned. schrijfster, geb. 1857 ; pseud. : A. S. C. Wallis,
dochter van den vorige ; schreef o. a. „Vorstengunst".
Oraal, (Lat.) mondeling.
Ora et Labora, bid en werk.
Orakel, of godspraak, was langen tijd de
kunst om uit geruisch, dampen of teekens,
die waargenomen werden of die men meende
waar te nemen, den wil van god te leeren kennen. Het is een onderdeel der Divinatie. De
priesters waren aangewezen om deze geheimen, die zij verstonden, te openbaren. Bij
elke gelegenheid, waarin men raad wilde hebben of antwoord of men wenschte de toekomst te kennen, dan vroeg de priester het
orakel en hij vertelde dan wat het orakel
verkondigde. Natuurlijk hadden de priesters
daardoor de macht om alles wat zij wenschten
te vervullen, daar men weinig tegen het orakel in iets deed.
Oran, dep. van Algerie, 115,585 tM. 2 ,
1,107,354 inw. Hoofdst. aan de Golf van 0.,
88,235 inw. ; 1509/1792 Sp. bezit, daarna
Turksch en sedert 1831 Fr.
Orange, stad, staat New-Jersey, N.-Am.,
24,141 nw.
(2) stad, Fr. dep. Vaucluse, 10,096 inw.
Oranje, een voormalig, klein vorstendom in
het tegenwoordige Fr. dep. Vaucluse, bij de
Rhone ; 1530 kwam het aan de Ottosche linie
van het huis Nassau. (Zie ald.) Het vorstendom kwam 1713 aan Fr., doch de naam bleef
verbonden aan het huis Nassau, waarvan
koningin Wilhelmina de vertegen woordigster is.
Oranjeboom, zie Citrus.
Oranje-Nassau, zie Oranje en Nassau.
Oranje-Nassau-orde, Ned. ridderorde, gesticht 1892, heeft 5 klassen ; is ter onderscheiding voor Ned., of vreemdelingen, die
zich verdienstelijk jegens den koning, den
staat of de maatschappij hebben gemaakt.
een weinig of niet bevaarOranje-rivier,
bare rivier in Z.-Afrika, N.-lijke grenzen der
Kaapkolonie, 2247 K.M. lang.
Oranje-rivier-kolonie, tegenwoordige naam
voor de Eng. bezitting Oranje-Vrijstaat. (Zie
ald. Zie ook Zuid-Afrikaansche republiek en
Z.-Afrikaansche Unie.)
Oranje-sluizen, de sluizen tusschen het IJ
en de Zuiderzee.
Oranje-Vrijstaat, voormalige republiek in
Z.-Afrika, thans Eng. kolonie onder den
naam van Oranje-rivier-kolonie en deel van
de Z.-Afrikaansche Unie. Werd gesticht
ongev. 1840 door emigranten uit de Kaapkolonie ;• oppervl. 131,071 K.M. 2 , 385,045
inw. 1848 door Eng. ingelijfd, 1854 weder
ijk ; 1869 werd weder een groot
onafhankel
.
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deel door Eng. in bezit genomen. 1897 verbond met Transvaal en te zamen 1899 oorlog
met Eng. ; 1902 door Eng. geannexeerd.
Hoofdst. Bloemfontein. De voortbrengselen
zijn er hoofdzakelijk : goud, diamant, huiden,
steenkool, struisveeren, vee enz. Zie ZuidA frikaansche Republiek en Z.-Afrik. Unie.
Oratie, redevoering, toespraak.
Oratorium, geestelijk zangstuk ; lyrisch
drama, meest voor koor en orkest of orgel ;
bidvertrek, bedehuis.
Orbaan, (Dr. J. A. F.) Ned. literator,
geb. 1874.
Orchest,
de gezamenlijke naam voor de
muzikanten, die een korps uitmaken ; de
plaats waar deze bij de uitvoering gezeten zijn.
Orchideeen,
(Orchidaceeen) of Standelkruid ; is geteeld een sierplant, komt in ongeveer 6000 soorten voor, gekenmerkt door
knolachtige wortels, die veel zetmeel bevatten.
Orden, (1) In de R. Kerk, een groep van
menschen, die volgens een door de kerk goedgekeurden regel levee, om daardoor de meerdere volmaaktheid nabij te komen.
(2) (ridder-) was oorspronkelijk een groep
of vereeniging van ridders, met een gemeenschappelijk doel en die zich daarom gelijk kleedden of een kenteeken droegen. Om lid te worden van een orde, moest men eenige proeven
afleggen en was het dikwijls een groote eer
in een of andere orde te worden opgenomen.
Thans zijn de ridderorden meer teekenen van
onderscheiding, van lof of dankbaarheid.
Ned. heeft (1) Militaire Willemsorde, heeft
4 klassen, werd 1815 ingesteld voor militairen
zonder onderscheid van rang of stand, voor
uitstekende daden van moed te land of ter
zee. Militairen, onder den rang van officier, ontvangen daarbij een riddersoldij. (2)
0. van den Nederlandschen Leeuw, heeft 3
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klassen, werd 1815 gesticht voor Nederlanders, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt jegens het vorstelijke huis of het
vaderland of uitblinken in kunst of wetenschap. (3) 0. van Oranje-Nassau, zie OranleNassau. (4) Huisorde van Oranje, heeft 5
klassen, gesticht 1905, voor Ned., die nitblinken in kunst en wetenschap of zich ver-
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dienstelijk voor het land hebben gemaakt.
Orde-oefeningen, noemt men de gymnastische oefeningen, die gezamenlijk in een tempo
worden uitgevoerd door een groep van gymnasten.
Ordinair, gewoon, alledaagsch, gemeen, Bering.
Ordonnans, dienstknecht, soldaat, die steeds
in de nabijheid van de dienstdoende officieren
moet blijven om alle voorkomende boodschappen uit te voeren.
Ordonnantie, bevel, order, voorschrift.
(Felix) Ned. schrijver, voorvechter
Ordt,
der Rein-Leven-beweging, geb. 1866. Was
1887/99 ingenieur aan de Ned. waterwerken.
Ore, Zweedsche pasmunt, ongev. cent.
Oregon, staat der Ver. Staten van N.-Am.,
248,710 K.M. 2 , 413,536 inw. ; bodem zeer
vruchtbaar. Hoofdst. Salem ; werd 1857 staat.
Orel, linkerzijrivier van den Dnjepr, Rusl.,
450 K.M. lang. (2) gouv., Centraal-Rusl.,
46,727 K.M. 2 , 2,054,749 inw. Hoofdst. 0.,
aan de Oka, 69,858 inw. ; graanhandel.
Orello, (Joseph Maria Theodoor) Ned.
barytonzanger, geb. 1854.
Orellana, (Don Francisco) Sp. ontdekkingsreiziger, de eerste, die de Amazonenrivier bevoer (1540).
Orenburg, gouv. in 0.-Rusl., 191,179
K.M. 2 , 1,609,388 inw. ; prod. : metalen.
Hoofdst. 0., 72,740 inw.
prov. in Spanje, 6979 K.M. 2 ,
Orense,
404,311 inw. Hoofdst. 0., 15,250 inw.
bewerktuiging, inrichting,
Organisatie,
bouw ; vorm van cen levend, werkend geheel.

Orin

is reeds bij vele orgels deze rol vervallen en
vervangen door een langen reep karton met
op de juiste plaats aangebrachte gaatjes.
Orgjewjew, stad, Russ. gouv. Bessarabia
13,556 inw.
Orient, het Oosten, het Morgenland.
Orientalist, kenner of beoefenaar der Oostersche talen.
Orienteeren, bepalen waar men zich bevindt, zich op de hoogte stellen met de verhoudingen eener plaats ; inlichtingen inwinnen, onderzoeken.
Origineel, oorspronkelijk, aangeboren, eigenaardig ; het oorspronkelijke stuk, het oorspronkelijk geschrift, teekening of schilderij ;
het eerste, het beste.
Orihuela, stad, Sp. prov. Alicanta, 26,951
inw.
Orinoco, rivier in N.-lijk Z.-Am., mondt
deltavormig in de Caribische zee, 2382 K.M.
lang.
Orion, in de mythologie, zoon van Neptunus, was een geweldig jager en geliefde
van Eos. Als sterrenbeeld aan den hemel geplaatst tusschen Plejaden en Haas. Is een
schitterend beeld, met twee sterren van de
eerste en 4 van de tweede grootte. De gordel
vormt den Jacobsstaf.
Orissa, devisie in Eng.-Indisch Bengalen,
62,779 K.M 2 ., 6,309,928 inw. Hoofdst. Katak.
Orizaba, stad, Mexico, staat Vera-Cruz,
20,000 inw.
Orjen, hoogste berg van Dalmatia 1896
M. hoog.
Orkaan, de sterkste stormwind, ongev.
35/50 M. per seconde.
Organisch, van organen voorzien, bewerkOrkaden. Zie Orkney-eilanden.
tuigd, levend, bezield ; van lets, dat geleefd
Orkest, zie Orchest.
heeft afkomstig.
Orkney-eilanden, Eng. eilandengroep, N.Organisme, de samenstelling van organen,
lijk Schotland. Schotsch graafschap, heeft 77
het geheel, door organen gevormd.
eilanden, waarvqn 29 bewoond, oppervl. 1044
Organist, een (kerk)orgelbespeler.
K.M2 ., 32,044 inw. Hoofdst. Kirkwall, op
Organologie, de leer, de wetenschap over de
Pomona.
organen van het levend organisme.
Orleans, hoofdst., Fr. dep. Loiret, aan de
Orgels, (Organum) naam voor verschillende muziekinstrumenten ; le de kerk-orgels ; Loire, 67,311 inw. ; textielindustrie. Nerd.
hebben verschillende afmetingen, worden be- 1870 eenige malen door Duitschl. bezet.
(2) een oorspronkelijk leen van de Fr.
diend door een organist en een of twee personen, die voor den windaanvoer zorgen kroon, dat door de huizen Valois, Valois(thans meest met motor). Zijn te verdeelen Angouleme en Bourbon, aan zijde-takken der
in drie deelen blaaswerk, pijpen en manuaal familie werd verleend. Hierdoor ontstond de
(toetsenrij), hetwelk hierbij nog registers familie 0. De eerste hertog was Philippus,
heeft, waardoor een complex van pijpen kan 1336/75. Zijn kleinzoon kwam als Lodewijk
geopend en gesloten worden. De grondslag XII, 1498, op den Fr. troon. Lodewijk Philipvan het tegenwoordige orgel werd reeds 2e pus, 1747/93, sloot zich bij de Fr. revolutie
eeuw voor Chr. gelegd. (2) de kamer-, of aan, werd geguillotineerd. Zijn zoon Lodewijk
huisorgels, zie Harmonium. (3) de draaiorgels, Philippus, 1773/1850, beklom 1830 den Franzijn ongev. gelijk de harmoniums ingericht, schen troon, doch moest dezen '48 opgeven.
(3) (Maagd van) Zie Arc (Jeanne d').
doch met dit verschil, dat de wind aangeOrmonde, (James Butler, hertog van) Eng.
voerd wordt door een balg, door het draaien
in beweging gebracht, terwiji een rol met staatsman, 1655/1745 ; onderkoning van Ierpuntjes de pijpen automatisch opent. Thans land, leidde 1712 de krijgsoperaties in Ned.
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Ormus, Perzisch eiland in de Arabische
zee, 40,000 inw.
Ornaat, ambtsgewaad, plechtgewaad.
Ornament, of Ornement, versiersel, bijwerk.
Orne, Fr. kustrivier, mondt in het kanaal,
165 KM. lang. Dep. aan deze rivier, 6097
KM2 ., 315,993 inw. Hoofdst. Alencon.
Ornitholieten, fossiele overblijfselen van
vogels.
Orognosie, de leer, de wetenschap van het
gebergte.
Oroshaza, stad, Hong. komitaat Bekes,
21,385 inw. ; prod. : wijn en granen.
Orpheus, mythologisch zanger, noon van
Apollo en een der Muzen, Calliope ; hij bekoorde door zijn zang menschen, dieren en
bergen. Mocht zijn gemalin uit de onderwereld terughalen, doch dit mislukte, doordat
hij, tegen het verbod in, naar haar keek.
Orsini, (Felice, graaf van) It. revolutionair, 1819/58 ; werd 1844 tot levenslange
galei-straf veroordeeld, doch '46 begenadigd.
Deed met Pieri 1858 een aanslag op Napoleon
III, die mislukte. Beiden werden ter dood gebracht.
Orsk, stad, Russ. gouv. Orenburg, 14,036
inwoners.
Orth, (Johannes) Duitsch patoloog, geb.
1847 ; prof. te Berlijn ; schreef verschillende
leerboeken.
Ortho
, Gri. voorvoegsel, goed, juist,
recht.
Orthobiotiek, de kunst der goede leefwijze.
Orthoceratieten, groep fossiele inktslakken,
met bijna platte, groote schelpen.
Orthodox, rechtzinnig.
Orthodoxie, rechtzinnigheid, vasthoudendheid aan de kerkleer.
Orthopaedie, onderdeel der heelkunde ; de
wetenschap en toepassing om menschelijke
lichaamsmisvormingen weder te verhelpen of
te verbeteren.
Orthoptera,
rechtvleugelingen, insecten
met onvolkomen gedaanteverwisseling ; hebben 4 netachtige vleugels
Ortler-Alpen, Alpengroep in N.-lijk Tirol,
170 KM. lang, 103 KM. breed. Hoogste top,
Ortler, 3905 M. hoog.
Ortona, havenstad, It. prov. Chieti, 14,974
inwoners.
Oruro,
dep. van Bolivia, 55,940 KM 2 ,
200,095 inw. Hoofdst. 0., 16,070 inw. ; zilver-, en tinmijnen.
Orvicto, stad, It. prov. Perugia, 18,543 inw.
Osaka, stad in Japan, Z.-W.-kust van Nipon, 821,235 inw. ; oorlogshaven, textielindustrie. 1909 hevige brand, waarbij een
groot deel der stad en vele menschenlevens
verloren gingen.
Oscar, koningen van Zwed. en Noorwegen :
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I, 1844/59, geb. 1799, noon van Bernadotte;
werd 1818 als kroonprins verklaard. II, 1872/
1907, geb. 1829 ; weigerde 1905 de consulaatwet van Noorw. aan to nemen, waardoor hij
de scheming van het land veroorzaakte.
Oschersleben,
stad, Pruisisch regeeringsdistr. Magdenburg, 13,405 inw. ; industrie.
Osdorp, dorp, gem. Sloten,
300
inwoners.
Oskosh,
stad, staat Wisconsin, N.-Am.,
28,284 inw.
Osimo, stad, It. prov. Ancona, 18,925 inw.
Osiris,
Eg. godheid der vruchtbaarheid,
gemaal van Isis ; ook beheerscher en rechter
der onderwereld.
Osken, oudtijds een volksstam in Campanib.
Osmaansche rijk, zie Turkije.
Osman, I, de overwinnende, eerste sultan
van Turkije, 1259/1326 ; werd 1288 sultan.
II, sultan van Turkije, 1604/22.
III, sultan van Turkije, 1754/57.
Osman-Digma, veldheer van den Mandi in
Soedan, geb. 1836 ; sloot zich '83 bij den
Mandi aan, overwon '84 de Egyptenaren, '85
de Eng., werd '88 door de Eng. verslagen.
Sloot zich weder bij den Mandi aan, werd '99
geheel verslagen, doch ontvluchtte ; 1900 gevangen genomen en te Rosette geinterneerd.
Osmium, een der platina metalen ; blauwachtig-wit, soortelijk-gewicht 22.4. In de microscopie en electrische verlichting gebruikt.
Osmiumlicht, electrische verlichting, waarbij de gloeidraad van Osmium is.
Osmunda, varen ; O.-regalis, koningsvaren,
de in 't wild groeiende varensoorten.
Osnabrtick,
regeeringsdistr., Pruisische
prov. Hannover, 6205 KM2 , 348,653 inw.
Hoofdst. 0., aan de Haase, 51,573 inw. ; industrie, steenkoolmijnen.
Osorkow, stad, Russ. gouv. Kalisj, 11,532
inwoners.
dorp, gem. Nederweert, Limb., 400
inwoners.
Oss, of Osch, gem., N.-Brab., bij 's Bosch,
8501 inw.
Ossendrecht, gem., N.-Brab., bij Bergenop-Zoom, 3145 KM2 .
Ossenisse, gem., Zeel., bij Hulst, 914 inw.
Osservatore-Romano,
(It. : Roomsche opmerker) staatsblad van het vatikaan.
Osseten, Kaukasisch bergvolk.
Ossett,
stad, Eng. graafschap York,
12,886 inw.
Ostade, (Adriaan van) Ned. genre-schilder,
1620/85 ; leerling van Frans Hals.
(2) (Isaac van) Ned. schilder, 1621/49 ;
broeder en leerling van den vorige.
Ostende, stad en bekende badplaats aan
de N.-zee, Belg. prov. W.-Vlaanderen, 41,300
inw. ; industrie, overvaart naar Londen, viescherij.
Osteologie, (Gri.) leer der beenderen.
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Ostjaken, Hong.-Finsche volksstam in de
Russ. gouv. Tobolsk en Tomsk, 23,000 zielen.
Ostrau, stad in Moravie, 30,123 inw.
(2) stad in Silezie, O.-rijk, 18,761 inw.
Ostrog, stad, Russ. gouv. Volhynie, 14,530
inwoners.
Ostrogosk,
stad, Russ. gouv. Woronesj,
21,891 inw. ; veehandel.
Ostrowo, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Posen, 11,800 inw.
Ostuni, stad, It. prov. Lecce, 22,997 inw.
Ostwald, (Wilhelm) Duitsch scheikundige,
geb. 1853 ; prof. te Leipzig. Uitvinder op het
gebied van photografie.
Osuna, stad, Sp. prov. Sevilla, 17,997 inw.
Oswald, (Eugen) schrijver, geb. 1826,
schreef o. a. „Thomas Carlyle".
(2) Pseud. van Schulze—Smidt.
Oswaldtwistle, stad, Eng. graafschap Lancaster, 14,200 inw.
Oswego,
sta3, staat New-York, N.-A m.
22,199 inw.
Otalgia, oorpijn.
Otaroe, stad, Jap. eiland Jesso, 56,961 inw.
Oterdum, dorp, gem. Delfzijl, ron., 400
inwoners.
Oterleek, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 693
inwoners.
Othello, de Moor van Venetia ; held van
een treurspel van Shakespeare.
Ottawa, linker zijrivier van de St. Laurens, Canada, 1300 SM. lang.
(2) hoofdst., Canada, aan de rivier 0.,
59,928 inw. ; houthandel. Werd 1823 gesticht,
1858 hoofdst.
Ottensen, voorstad van Hamburg, sedert
1889 met Altona vereenigd.

OTTER.

vischotter, geslacht van Marters ;
leeft aan het water, graaft gangen, duikt en
zwemt goed en voedt zich met visch en
schaaldieren ; is zeer slim.
Otterloo, dorp, gem. Ede, Geld., 300 inw.
Ottersum, gem., Limburg, bij Gennep, 2450
inwoners
Otto, de heilige, Poolsch kapelaan, 1050/
1139, bisschop van Bamberg, apostel van
Pommeren ; gedenkdag 30/9.
(2) I, de groote, Roomsch-Duitsch keizer,
936/973, geb. 912 ; verwierf door huwelijk de
It. kroon, versloeg 955 de Hong., werd 962
gekroond. (3) II, 973/83, geb. 955, zoon en
opvolger van den vorige ; had veel met opstanden te kampen. (4) III, 983/1002, geb.
980, zoon en opvolger van den vorige ; verhief
Otter,

Oud

zijn leermeester tot paus, was een zwakkeling. (5) IV, 1198/1218, geb. 1174 ; tegenkoning van Philips van Zwaben, doch na diens
vermoording, algem. erkend. 'Nerd 1210 door
den paus in den ban gedaan ; stond Eng.
tegen Fr. bij, doch werd verslagen en 1215
door Frederik II verdrongen. (6) I, hertog
van Beieren, 1061/83. (7) I, sedert 1156
Pfalzgraaf, 1180 hertog van Bieren, geb.
1117 ; vriend van keizer Frederik I, gest.
1183. Stamvader van het Beiersche koningshuis. (8) VII, hertog van Beieren, werd door
den moord op koning Philip van Zwaben vogelvrij verklaard en 1209 gedood. (9) I, koning van Beieren, geb. 1848 ;• leeft geesteskrank op het slot Furstenried, volgde 1886
onder regentschap van prins Luitpold op.
Otto, (Julius) Duitsch lieder-componist,
1804/77.
Ottokar, I, was 1191/98 hertog en 1198/1230
koning van Bohemen. II, koning van Bohemen, 1253/78 ; verkreeg 1246 Oostenrijk, versloeg 1260 Hong., was van of 1273 in strijd
met Rudolf van Habsburg.
Ottoland, gem., Z.-Holl., 597 inw.
Ottomanen, Turken, of Osmanen.
Ottumwa, stad, staat Iowa, N.-Am.,
18,197 inw.
Oud-Alblas, gem., Z.-Holl., bij Dordrecht,
1293 inw.
Oud-Belerland, gem., Z.-Holt., op eiland
Hoekschewaard, 5990 inw.
Ouddorp, geth., Z.-Holl., ,bij Sommelsdijk,
2877 inw.
Oude-BildtzijI, dorp, gem. 't Bildt, Friesl.,
1600 inw.
Oudega, dorp, gem. Smallingerland, Friesl.,
1000 inw
(2) dorp, gem. Wijmbritseradeel, Friesl.,
600 inw.
(3) dorp, gem. Hemelumer-Oldephaert,
Friesl., 500 inw.
Oudegeest, (Jan) Ned. vakorganisator der
Sociaal-Democratische zijde, geb. 1870 ; trad
in de staking 1903 op den voorgrond.
Oudehaske, dorp, gem. Haskerland, Friesl.,
t400 inw.
Oudehoorne, dorp, gem. Schoterland, Friesland, 800 inw.
Oudelande, gem., Zeel., bij Heinkenszand,
704 inw.
Oudemans, (Corneille Antoine Jean Abraham) Ned. botanicus, geb. 1825.
(2) (Jean Abram Chretien) Ned. sterrenkundige, geb. 1827 ; prof. te Utrecht.
(3) (Antoine Corneille) Ned. scheikundige,
geb. 1831 ; prof. te Utrecht.
Oudenaarde, stadje, Belg. prov. 0.-Vlaanderen, 6350 inw.
Oudenbosch, gem., N.-Brab., bij Zevenbergen, 5455 inw.

Cud

Oudendijk, gem., N.-Holl., bij Hoorn, 490

inwoners.
Oudenhoorn, gem., Z.-Holl., bij Brielle, 982

inwoners.
Oude-Niedorp, gem., N.-Holl., bij Alkmaar,

1129 inw.
Owl- en Nieuw-Castel, gem., N.-Brab., bij
Breda, 5001 inw.
Oudenrijn, gem., Utrecht, bij IJselstein,
734 inw.
Oude-Pekela, gem., Gron., bij Winschoten,
6876 inw.
Ouder-Amstel, gem., N.-Holl., bij Amsterdam, 3189 inw.
Ouderkerk aid Wsel, gem., Z.-Holl., bij
Rotterdam, 3261 inw.
(2) dorp, gem., Ouder-Amstel, 900 inw.
Ouderling, lid van den kerkeraad, is behulpzaam in het beheer der kerk en de godsdienstige belangen der gem.
dorp, gem. Bellingwolde,
0 udeschans,
Gron., 300 inw.
havenplaats op Texel, 1000
Oudeschild,
inwoners.
Oudeschoot, dorp, gem. Schoterland, Friesland, 1500 inw.
Oudesluis, do/ p, gem. Zijpe, N.-Holl., 400
inwoners.
Oude-Tonge, gem., Z.-Holl., op Goeree- en
Overflakkee, 2760 inw.
Oudewater, gem., Z.-Holl., bij Schoonhoven, 2775 inw.
Oudewetering, dorp, gem. Alkemade, Z.Ho11., 1200 inw.
Oudh, (Audh of Oude) voormalig koninkrijk
in Eng.-Indie, N.-W. prov., 63,983 KM 2 ,
12,884,150 inw. Hoofdst. Lukhnow.
Oudheidkunde, Zie Archeologie.
Oudheidkundig Cenootschap, vereeniging
in Amsterdam, 1858 opgericht, tot verzameling van alles wat uit de oudheid is, in 't bijzonder uit Ned.
Oudheusden, gem., N.-Br., bij Heusden,
945 inw.
Oudinot, (Charles Nicolas) hertog van Reggio, Fr. maarschalk, 1767/1847 ; streed in
It. bij Austerlitz en Wagram ; bezette 1810
was 23 maal gewond.
Oudkarspel, gem., N.-Holl., bij Alkmaar,
1726 inw.
noemen zich de leden
Oud-Katholieken,
an de kerk der Jansenisten, waarbij zich
verschillende andere afvallige genootschappen
hebben aangesloten ; noemen zich Kath.,
doch worden door den paus niet erkend.
Oud-Loosdrecht, dorp, gem. Loosdrecht,
Utrecht, 1100 inw
Oudorp, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 874
inwoners.
gem., Z.-Holl., bij Alphen,
Oudshoorn,
3021 inw.
,
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Oud-Valkenburg, gem., Limb., bij Maas-

tricht, 949 inw.
Oud-Vossemeer, gem., Zeel., bij Zierikzee,

2152 inw.
Oud-Vroenhoven, gem., Limb., bij Maastricht, 3667 inw.
dorp, gem. Kollumerland,
Oudwoude,
Friesl., 700 inw.
Oud-Zevenaar, dorp, gem. Zevenaar, Geld.,
1300 inw.
Ouessant, Fr. eiland in den Atlantischen
Oceaan, dep. Finistere, 16 KM 2 , 2717 inw. Aldaar twee zeeslagen, 1779 en 1794, tusschen
Eng. en Fr. In den eersten slag Eng., tweeden Fr. verslagen.
Ougree, gem., Belg. prov. Luik, 12,670 inw.
Ouro-Preto, hoofdst., staat Minas-Geraes,
Braz., 50,249 inw
Ourthe, linker-zijrivier van de Maas in
Belg., 116 KM. lang.
Outcast, (Eng.) verworpene, uitgeworpene ;
paria.
Outshoorn,
(Willem van) was 1691/1704
gouverneur van Ned.-Indie, 1635/1729.
Outsider, (Eng.) speculant buiten de beurs ;
bij wedrennen, een paard dat weinig succes
heeft.
Ouverture, (Fr.) opening ; een muzikale inleiding voor een muziekstuk of opera.
Ouwerkerk, gem., Zeel., bij Zierikzee, 784
inwoners.
(Hendrik van Nassau, Neer van) buitenechtelijke zoon van prins Maurits, 1641/1708;
generaal in den Sp. successie-oorlog.
Ovambo, Bantoe-volk, ongev. 120,000 zielen, in Duitsch. Z.-W.-Afrika,
Ovariotomie, het wegnemen der eierstokken.
Ovatie, openlijk huldebetoon.
Overasseit, gem., Geld., bij Arnhem, 1900
inwoners.
(Elisabeth) Ned.
Overduyn—Heyligers,
schrijfster, geb. 1866.
Overflakkee, O.-lijk deel van het eiland
Goeree en Overflakkee.
Ned. prov., tusschen Friesl.,
Overijsel,
Drente, Zuiderzee, Geld. en Pruisen. Oppervl.
3343 KM2 ., (1909) 379,834 inw. Is niet zeer
vruchtbaar, heeft veel heide- en zandgronden (39 %), slechts aan de beken en zee klei.
De hoofdwaterwegen zijn : Vecht, Dedemsvaart, Zwarte-water, IJsel, Regge enz. Het
O.-lijk deel, Twente, heeft het meest industrieele gedeelte van Ned. Hoofdst. Zwolle;
andere groote steden zijn : Kampen, Deventer, Almelo, Enschede, Hengelo, Steenwijk
enz. 0. bestond langen tijd uit heerlijkheden,
leenroerig aan het Duitsche rijk, doch langzaam maakten de bisschoppen van Utrecht
zich meester van het gezag en in de lle eeuw
verkregen zij het door schenking geheel in
bezit. Langen tijd was het tooneel van 00T-
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logen tusschen de bisschoppen van Utrecht
met Geld., of Friesl. 1527 kon het niet langer tegen de Geld. verdedigd worden en werd
het den stadhouder van Friesl. in bezit gegeven. Na de onafhankelijkheid van Ned.,
1815, werd 0. weder een prow.
Overleveringen, tradition, noemt men de
geschiedenissen van vroegere tijden, die niet
beschreven zijn, doch die wij kennen door het
vertellen van ouders aan de kinderen en zoo
zijn blijven voortleven.
Overioon, dorp, gem. Maarheeze, N.-Brab.,
300 inw.
Oversohie, gem., Z.-Holl., bij Schiedam,
3956 inw.
Oversiag, gem., Zeel., op de Belg. grens,
458 inw.
Overspel, echtbreuk, het schenden van de
huwelijkstrouw, door gemeenschap met een
derde.
Overtoom, is een dam tusschen twee, niet
op dezelfde peil staande wateren, waarover
de schepen getrokken worden, om van het
eene water in het andere to komen.
Overveen, dorp, gem. Bloemendaal, N.Ho11., 2000 inw. ; heeft vele buitenverblijven.
Overzande, gem., Zeel., bij Heinkenszand,
981 inw.
Ovidius, Naso (Publius) Rom. dichter, 43
v. tot 17 na Chr. ; werd door keizer Augustus
naar een plaatsje aan de Zwarte zee verbannen ; hij schreef verschillende werken, die
alien dikwijls overgezet zijn in alle beschaafde talen. Het meest bekende work is zijn
,Metamorphosen" (Gedaante verwisseling).
Hij was door een derde huwelijk verwant aan
keizer Augustus.
Oviedo, kust-prov. van Sp., 10.895 KM 2 .,
627,069 inw Hoofdst. 0 , 48,103 inw.

Ozo

winkelbediende op te werken tot groot-fabrieksbezitter. Trachtte zooveel mogelijk aan
de tekortkomingen zijner arbeiders te voorzien, door inrichtingen van allerlei aard als
goede woningen, bibliotheek, minder arbeidstijd, beter loon en het tegengaan van kinderarbeid. Langen tijd gold zijn fabriek voor
een modelfabriek. 1823/27 trachtte hij een
communistische kolonie in Amerika te stichten (New-Harmony), doch dit mislukte. Gest.
17/11 1858, na eenige dagen voor zijn dood
nog als spreker te zijn opgetreden.
(2) (Robert Dale) Spiritistisch schrijver,
zoon van den vorige, 1801/77.
(3) (David Dale) aardrijkskundige, 1807/
60 ; 2e zoon van no. 1.
(4) (Richard) verdienstelijk Eng. natuurkundige, 1804/92.
Owenisme, het stelsel van Owen ; hieruit
is het chartisme voortgekomen.
Owensboro, stad, staat Kentucky, N.Am., 13,189 inw.
Owen-Stanley, berg op Nieuw-Guinea, 4024

M. hoog.

Oxford, Eng. graaf Schap, 1957 KM2 ,
182,763 inw. Itoofdst. 0., aan de Isis, 49,414
inw. ; beroemde universiteit.
Oxy, (Gri.) zuur ; zuurstofhoudend.
Oxydatie, (Gri.) het proces van verbinding
van zuurstof met andere stoffen of elementen ; dikwijls gepaard met warmte-ontwikkeling. Bij metalen roesten genoemd.
Oxyden,
verbindingen van zuurstof met
andere stoffen ; zuurstofverbindingen (roost).
Bevat een 0. to weinig zuurstof om met een
zuur, zout to vormen, zoo heat doze Sub-.
oxyde ; bevat het to veel zuurstof om met een
zuur, zout te vormen, dan heat het Superoxyde of Hyperoxyde. Zijn echter met zuren
twee zouten to vormen, zoo noemt men de
minste Oxyduul, de meerdere Suboxyduul.
Oxygenium, zuurstof.
Oyama, (graaf Ivao) Jap. veldmaarschalk,
geb. 1843 ; was 80/91 minister van oorlog,
'94 overwinnend veldheer tegen China, 1904
opperbevelhebber in den oorlog tegen Rusl.
Ozon, (Gri.) een in 1840 ontdekte gewijzigde vorm van zuurstof, dat zich vormt bij
electrische ontlading in de zuurstof, die zich
in de lucht bevindt. Is zeer oxydeerend, bacteriendoodend, on wordt thans veel gebruikt
R. OWEN.
o.a. in bleekerijen en voor reiniging van
Owen, (Robert) Eng. socialist, industrieel drinkwater, op walk gebied H. Tindal zich
en communist, geb. 14/5 1771 ; wist zich van verdienstelijk heeft gemaakt.

P.
P, 16e letter van het Alphabet ; in de muziek afkorting voor piano, poco of pedaal.
Ook afkorting voor pagina.
op adressen afkorting voor per
P.A.,
adres of par ami.
(Piet) pseud. van Fr. HaverPaaltjes,
schmidt.
Paalwoningen, woningen in 't water gebouwd op palen ; komen nog voor uit den
st,eentijd in meren van Zwitsl.
Paalworm, houtworm,boorworm, (Teredo)
een geslacht van weekdieren, die gangen en

niet voor, wel verwilderde paarden in Am.
en Azie, afstammend van het tamme paard.

ENGE LSCH VOLBLOED.

PAALWORM.

gaten maken in hout, dat onder water is en
daardoor geduchte vijanden onzer zeeweringen zijn.
Paap, (W. A.), Ned. schrijver, geb. 1856.
(2) wader • voorheen eere-, thans scheldnaam voor
Paapje, (Fringilla linaria) een roode vinksoort, ook wel barmsijsje geheeten. Ook naam
voor een lijstersoort.
Paardeberg, een berg in W.-lijk OranjeVrijstaat ; bekend nit de dappere verdediging van generaal Cronje in den Eng.-Z.Afrikaanschen oorlog.
Paarden, een fam. van Eenhoevige Zoog-

ARABISCH P a AR D.

NORM ANDISCH PAARD.

(Taraxacum) bekend onPaardenbloem,
kruid tusschen het gras, fam. der Compositen ; heeft mooi gevormde gele bloemen met
vele zeer kleine blaadjes ; bevatten een bitter melksap.
(Aesculus HippocastaPaardenkastanje,
num) is de gewone wilde kastanje, overge-

AN GLO-N ORMANDISCH PAARD.

dieren, telt slechts een geslacht (Equidae), bracht uit Azie. Heeft witte-, gele- of roode
met verschillende soorten. Komen in 't wild bloesems.
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een maateenheid voor
Paardenkracht,
kracht- of arbeidsvermogen. 1 P.k. is een
kracht die 75 KG. een M. hoog heft in 1
seconde.
(parelmoer) ook wel Perl
Paarlemoer,
d'Amour, is de binnenste laag van verschillende schelpsoorten.
Paarlen, zijn voortbrengselen van de zeepaarlmo'ssels; deze leven in de meeste warme
zeeen op banken, ongev. 5 a 28 M. diep. De
paarl is een ziekelijke uitwas binnen in de
schelp, veroorzaakt door druk of stoot.
Wordt gebruikt voor sieraden, doch sinds
eenigen tijd nagemaakt.
Paarlmossel, zie Paarlen.
Paasch-eiland, (Waihoe) eiland bij Aus.,
1260 inw.
Paaschfeest, een feest door Mozes ingesteld ter gedachtenis aan den uittocht der
Israelieten uit Egypte. Hierbij werd een lam
genuttigd, de deurposten met het bloed besprenkeld en ongezuurd brood gegeten, hetwelk nog bij de Joden gebruikt wordt. Het
feest werd vastgesteld op den 14en dag van
de eerste maand en moest 7 dagen duren.
Volgens de Christelijke legende verrees
Jezus op het P. uit het graf en na veel strijd
werd in 325 vastgesteld, dat de Christenen
het feest zouden vieren op den eersten Zondag na de voile maan, volgende op de voorjaarsnacht-evening, dus tusschen 22 Maart
en 25 April ; duurt twee dagen, doch in de
R.-Kath.-kerk is er nog een tijd aan verbonden van den Zaterdag voor P. tot het feest
der Heilige Drievuldigheid, waarin het de
plicht van elk geloovige is, om de Heilige
Commune te ontvangen.
Pachomius, heilige, de eigenlijke stichter
van het eerste klooster, 292/348.
Pacht, de rente ; het bedrag, dat de huurder van eens andermans eigendom moet betalen aan den eigenaar.
Pachuca, hoofdst., staat Hidalgo, Mexico,
37,487 inw. Zilvermijnen.
Pachydermen, (Gri.) dikhuidige zoogdieren.
Pachytroop, (Gri.) apparaat tot snelle verbinding en ontbinding van Galvanische elementen.
(Gri.) bevrediging ; vredesPacificatie,
onderhandelingen.
vredesstichter, bemiddelaar.
Pacificator,
Pacific-Oceaan, Groote of Stille Oceaan.
Pacific-spoorwegen, een aantal spoorwegen
in N.-, Z.- en Centr. Amerika, loopende naar
den Pacific-Oceaan, dus dwars door Amerika.
Padang, hoofdpl., gouv. Sumatra's W.kust, Ned.-0.-Indie, 12,000 inw.
residentie
Beneden-landen,
Padangsche
van gouv. Sumatra's W.-kust, 16,400 KM 2 ,
367,137 inw. ; is verdeeld in 4 afdeelingen.
Padangsche Boven-landen, residentie van
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Sumatra's W.-kust, 16,800 KM 2, 836,172
inw. ; is verdeeld in 6 afdeelingen, met
hoofdstad Padang. Bodem : bergachtig en
vruchtbaar.
Padden, fam. van land-kikvorschen, zijn
nachtdieren, 'even op het land en kruipen
meer dan zij springen, voeden zich met insecten, slakken enz. ; de meesten scheiden bij
aanraking een stof uit. Er zijn verschillende
soorten.
Paddenstoelen, een, in vele soorten over
de aarde verspreid geslacht van zwammen.
In Midd.-Europa ongev. 500 soorten. Eenige
soorten zijn eetbaar, doch moeielijk van de
giftige te onderscheiden.
Paddington, deel van Londen, 117,846 inw.
Paddy, ongepelde rijst. Ook spotnaam der
Ieren.
Paderborn, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Minden, 23,538 inw. Wol- en graanhandel.
Padiham, stad, Eng. graafschap Lancaster, 12,205 inw.
Padilla,
(Juan de) Sp. volksheld, 1484/
1531 ; hoofd der liga tegen het absolutisme
van Karel V, werd gevangen genomen en
onthoofd.
Padua, (It. Padova) Opper-It. prov., 2063
KM2 , 443,227 inw. Hoofdst. P., 82,281 inw.
Beduidende industrie en handel. Was 1797
tot 1866 O.-rijksch bezit.
Paducah, stad, staat Kentucky, N.-Am.,
19,446 inw.
Paedagogiek, (Gr.) opvoedkunde, de leer
der opvoeding en ontwikkeling der kinderen.
Paedagogisch, opvoedkundig.
Paedagoog, opvoedkundige.
Paederastie, (Gri.) knapen-, jongensliefde,
onnatuurlijke ontucht tusschen manners ; is
strafbaar.
Paediatrie, kindergeneeskunde.
Paeonia, koningsroos, windroos, gekweekt
en in 't wild ; ongev. 25 soorten.
Paer,
(Ferdinando) It. componist, leermeester van Liszt, 1771/1839.
Paesillo,
(Giovani) It. componist, 1741/
1816.
•

N.

p A GA NINT

It. viool-virtuoos,
Paganini,
(Niccolo)
1784/1840 ; maakte van 1828/34, kunstreizen.
Paganisme, (Lat.) heidendom.
Page, in de 16e en 17e eeuw, edelknaap,
hofjonker, bediende.
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Pagensteckei
(Heinrich
Alexander)
Duitsch zoi5loog, 1825/89 ; prof. te Heidelberg.
Pagger, (Mal.) omheining.
Pagina, (Lat.) bladzijde, afgekort : pag.
Pagode, Hindoe-tempel.
Pahloempoer, staat, presidentschap Madras, Eng.-Indie, 20,136 KM 2 , 650,000 inw.
Hoofdstad P., 20,000 inw.
Pahud, (Charles Ferdinand) Ned. staatsman, 1803/73 ; was van 1856 tot 61 gouv.generaal van Ned.-Indio.
Paijane, meer in Finland, 1576 K.M. 2 .
Pain, (Fr.) brood.
Pairs, (Eng. Peers) de edelen, die het naast
aan den troon stonden en zelfs uit hetzelfde
geslacht waren van den monarch en later de
onmiddellijke rijksadellijken. In Eng. de adellijken van Baron tot Hertog, die zitting en
stem hebben in het Hoogerhuis. Deze waardigheid kan door de kroon geschonken worden. In Fr. werd het pairschap eenige malen
afgeschaft, laatst 1848.
Paisley, stad, Schotsch graafschap Renfrew, 79,355 inw.
Pakhoi, Chin. tractaatshaven op Hainan,
25,000 inw.
Paks, stad, Hong. komitaat Tolna, 12,034
inw.
Pal, noemt men aan verschillende werktuigen het stuk dwarsijzer, dat het terugloopen
van een met tanden voorzien rad belet.
Paladijn, dapper en hoffelijk ridder ; held ;
dolend ridder.
Palaeographie, (Gri.) de kennis der schrijfkunst en het schrift der Ouden.
Palaeologie, (Gri.) oudheidkunde.
Palaeontologie, kennis of leer der fossiele
overblijfselen van planten en dieren der oudheid.
Palaeozoische formatie, het tijdperk van
het oudste leven ; verdeeld in vijf tijdperken:
Permsche-, Steenkool-, Devonische-, Silurische- en Cambrische formatie ;• hierin vormde
zich het grondgebergte en begon zich het
sedimentair gesteente te ontwikkelen. Heeft
de oudste fossielen.
Palaeotherium, een tapirachtig, fossiel
hoefdier uit het tertiaire tijdperk.

Pal
Palampoer,

21,092 inw.

stad in Bombay, Eng.-Indio,

Palao-eiland,
eilandengroep van Micronesie, in den Stillen Oceaan, 7146 K.M 2 ., 8000
inw. ; 1899 door Duitschl. bezet.
Palatijnsche heuvel, een der heuvelen van
Rome.
Palawan,
eiland der Philippijnen, 11,855
K.M. 2 , 50,000 inw.
Palearius,
(Antonio) It. hervormer en
martelaar, 1570 verbrand.
Palembang, residentie, 0.-kust van Sumatra, Ned. O.-Indio, 139,128 K.M. 2 , 804,299
inw.
Palensia, Sp. prov., 8434 K.M2 ., 193,668
inw. Hoofdst. P., 16,118 inw. ; wijnbouw.
Palermo, It. prov. op Sicilie, 5142 K.M. 2 ,
785,356 inw. Hoofdst. P., 309,692 inw.
Schoone oude stad, veel uitvoer van Z.-vruchten, zijdeweverij en goud- en zilverindustrie.
Palestina, het beloofde, heilige land, Kanaan en later Judea geheeten , het tooneel der
Bijbelsche geschiedenis. Is het plateau, W.-

lijk van de Jordaan en met een kustland aan
de Midd. Zee in Syrie, 29,500 K.M. 2 , 700,000
inw. Ongev. 1500 v. Chr. kwamen de Israelieten, onder aanvoering van Josua, in P. en
maakten zich meester van het land, doch niet
dadelijk ging het. De inboorlingen verzetten
zich steeds, tot David hun macht geheel vernietigde . Het land was verdeeld onder de
stammen, doch na de Babylonische gevangenschap was deze indeeling verloren gegaan.
Het land werd in drie deelen gedeeld : Judea,
Samaria en Galilea, 395 v. Chr. kwam het
land onder de Rom., 636 na Chr. maakte de
Khalif Omar zich meester van het land, 1517
aan Turkije. Thans meest woest en verlaten.
Palestrina, (Giovanni Pierluigi Sante da)
It. kerkcomponist, 1514/94.
Palet, het plankje waarop de kunstschilders
hun verschillende kleuren maken om ze op
het doek te brengen.
Palfrenier, stalknecht, tweede koetsier.
Pali, de heilige taal der Boeddhisten.
Palingenesis, (Gri.) wedergeboorte.
Palisanderhout,
violethout ; hout

van de
Jacaranda, uit Brazilie ; harde, bruine houtsoort.
Palissaden,

of palen.

schanspalen, heg van boomen

Pallas, (It. Paillasse) hansworst, grappenmaker, stroozak.
Palladium, een metaal van de groep der

Platinametalen ; soortelijk gewicht 11,47.
Zeldzaam en duur.
(2) het beeld van Pallas van Athene.
PALAEOTHERIUM.
Pallas van Athene, (P. Athena) de Rom.
Palamedes, een mythisch persoon, werd Minerva, de eeuwige maagdelijke dochter van
floor toedoen van Odysseus gesteenigd ; uit- Zeus, beschermster van den landbouw en
vinder van het dobbelspel en van maten en meesteres van bliksem en donder. Godin der
gewichten.
wijsheid.
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Pan

Palm,
lengtemaat, handspanning, ongev.
Pamflat, vlugschrift, schotschrift, smaad10 c.M.
schrift.
(2) (Johan Hendrik van der) Ned. prediPampa, territorium van Argentinie, 145,900
kant en schrijver, 1763/1840 ; prof. to Leiden K.M. 2, 25,914 inw.
Pampa-haas, (Mara) een 75 c.M. lang
knaagdier in Z.-Am., gejaagd om de huid.
Pampas, de droge, dorre, woeste vlakten in
Am., meest met lang gras en distels begroeid.
Pamplona, hoofdst., Sp. prov. Navarra,
29,753 inw.
Pampus,
ondiepe plaats in de Zuiderzee
voor Amsterdam.
Pan..., in Gri. samenstellingen, al, geheel.

J. H. VAN DER PALM.

en 1799 agent der Nationale opvoeding (Minister van onderwijs).
(3) (Cornelis van der) vader van bovengenoemde, Ned. letterkundige, 1730/1800 ;
schreef een Ned. spraakkunst, die 20 maal
herdrukt werd.
(4) (Joh. Ph.) Duitsch patriot, boekhandelaar in Neurenberg, 1766/1806 ; werd op bevel
van Napoleon doodgeschoten, wegens het verspreiden van een geschrift.
Palma, een der Kanarische eilanden, 715
K.M. 2 , 42,566 inw. (2) Hoofdst. der Balearen, op Majorca, 63,937 inw. (3) havenstad
op Sicilie, It. prov. Girgenti, 14,330 inw.
(2) (Thomas Estrada) Cubaansch patriot,
geb. 1835 ; werd pres. van Cuba, 1879 gevangen genomen en naar Spanje gevoerd, 1902/06
weder president.
Palmas, (Kaap) kaap van Liberia, N.-W.Afrika.
(Las) hoofdst., Sp.-Am. eiland
Palmas,
Gran-Canaria, 44,517 inw. ; wijnuitvoer.
Palmen, (Palmae) fam. van Kolfbloemigen,
dragen groote vedervormige bladeren ; de
meeste soorten zijn zeer nuttig, b.v. de Klapperboom, Dadelpalm enz.
Palmi, havenstad, It. prov. Reggio di Calabria, 13,297 inw.
Palmine, kokosvet, vet van de klappernoot.
Palmolie, een vet uit de vleezige vruchten
van den oliepalm ; gebruikt voor de vervaardiging van zeep en kaarsen.
Palmwijn,
wijn, verkregen uit de bloemscheden der Palmen.
Palmzondag, Zondag voor Paaschfeest, ter
herinnering aan de strooiing van palmtakken
bij den intocht van Jezus in Jeruzalem.
Paloloworm, komt aan de kusten der
Samoa- en Fidsji-eilanden voor en wordt door
de inwoners gegeten.
Palos, stad, Sp. prov. Huelva, 1500 inw. ;
3/8 1492 afvaart van Columbus
Palts...., zie Pfalz.
Pambaoewang, rijkje in Mandar op Celebes,
227 K.M. 2 , 20,000 inw.

PAN.

Pan,

Gri. herdersgod, uitvinder der herdersfluit ; beminde de eenzaamheid.
Panama, sedert 1903 republiek in Midd.Am. ; omvat de landengte van P., die N.- en
Z.-Am. verbindt en eenige eilanden. Is gelegen tusschen Columbia en Costerica, 87,480
K.M. 2 , 340,000 inw. Daardoor loopt het P.kanaal. Prod. hoofdzakelijk : houtsoorten,
goud, vruchten, koffie en caoutchouc. Voor
1903 was P. een deel van Columbia. President
voor 4 jaar gekozen, 1904/08, Dr. M. Amador.
Deze kiest 4 ministers ; de president kan niet
dadelijk voor de 2e maal gekozen worden.
Leger : 400 man politie. Hoofdst. P., aan de
Golf van P., 30,000 inw.
Panamahoeden, strooien hoeden, vervaardigd van de bladeren van Carludovica.
Panama-kanaal, het kanaal, door de landengte van P., dat den Atlantischen Oceaan
met den Grooten Oceaan zal verbinden. Werd
door De Lesseps 1884 begonnen, doch 1889
liquideerde de maatschappij, nadat een kapitaal van 500 mill. gulden was gebruikt.
1892/93 werd hierover een proces gevoerd,
waarbij verschillende ondernemers o. a. De
Lesseps, gevangenisstraf kregen. 1899 werd
een nieuwe maatschappij gesticht, met 30
mill. dollar kapitaal. Door de moeielijkheden

met de Ver. Staten en Columbia om het kanaal, vormde zich de staat P. 1903 werd
weder opnieuw begonnen. Het sal eerst 1913
klaar zijn en behoefde 1903, bij het begin,
nog een kapitaal van 400 mill. gulden.
Panaro, rechter zijrivier van den Po, 125
K.M. lang.
Panay, een der Philippijnen, 12,560 K.M. 2,
734,889 inw. Hoofdpl. Ilo-ilo.
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Pancras, (St.) gem., N.-Holl., bij Alkmaar,

909 inw.
Pancreas, alvleeschklier.
Pancsova, stad, Hong. komitaat Torontal,

19,044 inw.
Pand, een zekerheid, bewijs, borgstelling
van een schuldenaar aan zijn schuldeischer.
Pandanus, een palmachtige struik in Azie,
Madagaskar en de Z.-Zee-eilanden ; heeft
luchtwortels ; de vruchten zijn eetbaar.
Pandemische ziekten, ziekten, waardoor
geheele volken zijn aangetast.
Pandoeren, oorspronkelijk zeeroovers, die
zich ophielden in de 16e en 17e eeuw in Turk.,
thans Hong. voetsoldaten.
(2) een zeker kaartspel voor 3 of 4 personen.
volgens de Gri. mythologie, de
Pandora,
eerste vrouw op aarde ; door Zeus met een
doos, waarin alle menschelijke rampen waren,
op de aarde gebracht voor straf van Prometheus, met wiens broeder zij huwde ; deze
opende de doos en alle ongelukken verspreidden zich over de aarde.
Pandschap, zie Punjab.
Pandsjab, zie Punjab.
herdersfluit, door Pan uitgePanfluit,
vonden.
Pan-Cermanisme, het streven om alle Duitsche volkeren tot een te vereenigen.
plotselinge, algemeene schrik en
Paniek,
beweging.
(Paniput) stad, Eng.-Indische
Panipoet,
prov. Punjab, 27,547 inw. ; uitvoer van graan.
Panke, rechter zijrivier van de Spree, in
Berlijn, 37 K.M. lang.
Pankow, dorp ten N. van Berlijn, 21,524
inw.
Pannerden, gem., Geld., bij Zevenaar, 1194
inw.
rivier in Geld. ;
Pannerdensche kanaal,
naam voor den Rijn vanaf Waal tot Arnhem.
Panopticum, verzameling van alles, van
allerlei ; wassenbeeldenspel.
Panorama, oorspronkelijk een grootsch,
wijd natuurlandschap ; thans ook een geschilderd landschap in 't road, waardoor het
schijnt, dat men zich werkelijk in 't een of
ander oord bevindt.
Panslavisme, het streven om alle Slavische
volkeren tot een rijk te vereenigen.
Pansophie, alwijsheid, algemeene kennis.
Pantellaria, It. eiland, tusschen Sicilie en
Afrika, 84 K.M. 2, 7315 inw. Hoofdst. P.,
3167 inw.
Panter, (Felis pardus) luipaard, een tijgersoort ; zeer roofzuchtig en gevaarlijk, leeft in
Afrika en Z.-W.-Azie.
Panterkat, (Felis pardalis) kleinere pantersoort uit Midd.-Amerika.
Pantheisme, het stelsel, dat god en natuur
voor een en onscheidelijk verklaart (Spinoza,

Hegel). Is dus een monistisch stelsel ; verschilt van het dualisme, daar dat stelsel God
en wereld als twee dingen aanneemt, is echter
geen atheisme, daar het wel een god aanneemt. Het sluit ook naturalisme en ook polytheisme (veelgodendom)
Pantheon, een aan alle goden gewijde tempel ; beroemd zijn : het P. in Rome, 25 v.
Chr. gebouwd en sedert 607 Christ. kerk, al-

PANTHEON TE PARIJS.

PANTHEON TE ROME.

waar de It. koningen werden bijgezet ; het P.
te Parijs was oorspronkelijk een R.-Kath.
kerk, thans
'
rustplaats der Fr. beroemde
mannen ; aldaar zijn bijgezet o.a. : Voltaire,
Rousseau, La Grange, V. Hugo en Zola.
Pantocratie, alleenheerschappij.
Pantometer, instrument tot het meten van
lengten, hoogten en hoeken.
Pantomime, gebarenspel.
Pantophaag, alleseter ; ook veelvraat.
Pantserschepen, oorlogsschepen voorzien
van extra harde (pantser)platen.
arglistige boosheid, sluwheid,
Panurgie,
doortraptheid, geslepenheid.
Papa, (vader) in de Gri. kerk naam voor
alle geestelijken ; in de R.-Kath. kerk voor
den paus.
Papa, stad, Hong. komitaat Veszrem,
17,426 inw.
Papaver, of Maankop, klaproos, korenroos ;
wordt ook gek weekt, levert verschillende artsenijen, o. a. een schadelijke slaapstroop en
in het Oosten de opium en morphine.
Papegaaien, (Psittaci) een groep van klimvogels met gekromden sterken bek, vleezige
tong en grijppooten. Er zijn ongev. 350 soorten, waarvan ongev. 145 soorten alleen in
Z.-Am. Zij bouwen hun nesters in de boomen,
zelden op den grond. De groote soorten leggen twee, de kleinere 3 tot 10 eieren jaarlijks. Zij levers van planten en vruchten, kunnen makkelijk getemd worden en eenige soorten leeren duidelijk woorden nazeggen ; zijn
zeer leerzaam. Alle soorten zijn bont gevederd.
Papekop, gem., Z.-Holl., bij Woerden, 385
inw.
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Papendrecht, gem., Z. Holl., tegenover
Dordrecht, 3947 inw.
Paperassen, allerlei onbruikbaar, beschreven
papier ; scheurpapier.
Papeterie, allerlei artikelen van papier.
Papier, een stof, bestaande uit allerlei
vezelige grondstoffen, o. a. uit lompen, hennep, stroo, vlas, hout enz. Deze stoffen
worden tot een brij gekookt en gesneden,
daarna op riemen geperst tot de noodige
dikte en daarna gedroogd ; verder ondergaan
de v erschillende soorten nog allerlei bewerkingen. Het P. werd reeds door de Israelieten
gemaakt, doch het thans bestaande, moet
door de Chin. ongev. 200 jaar v. Chr. uitgevonden zijn. Het papier van katoen moet
eerst in de 8e eeuw gemaakt zijn en van
linnen 1270. Het papierverbruik is gemiddeld
per hoofd in Am. 8 ; in Eng. 6 ; in Duitschl.
5 ; in O.-rijk 4 en Fr. 32 K.G. per jaar.
Papierpiant, zie Papyrus.
Papin, (Denis) Fr. scheikundige, 1647/
1714 ; hij vond den naar hem genoemden pot
uit, om spijzen door zeer verhitte stoom,
gaar to koken en bouwde 1707 een eerste
stoomboot, bevoer de Fulda en wilde naar
Eng. oversteken, doch hij kwam in strijd met
het schippersgilde, die zijn boot vernielde.
Papisme, de leer omtrent de onfeilbaarheid
en het stadhouderschap van den Paus.
Papoea-eilanden, eilandengroep bij Ternate.
Papoea's, (Kroesharigen) Negritos, Australische negers of Melanesiers ; de bewoners van
Nieuw-Guinea en de daarom gelegen eilanden ;
zijn diep zwart-bruin en hebben zeer ge-

PAPOEA.

kroest haar. Zij vormen de overgang van
Negers tot Maleiers, zijn nog zeer onbeschaafd. Hun aantal wordt op 800,000 zielen
geschat.
Papyrus, (Cyperus Papyrus) een lang en
dik cipergras, groeit in Afrika ; het merg
dient als voedsel, de dikke wortelstokken tot
brandstof, terwijl het voorheen den Ouden de
grondstof verschafte voor papier en daarom
wel papierplant wordt genoemd.
Papyrusroilen, veel bij mummien ontdekte
papierrollen, vervaardigd van de papyrus ;
deze zijn beschreven en vormen een der hoofdbronnen der geschiedenis der oudheid en de
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kennis der Oostersche talen. Werden ook
veel op andere plaatsen gevonden.
Par, (Lat.) gelijk, juist.
Para, staat van Braz., 1,149,712 K.M 2 .,
328,455 inw. Hoofdst. P., 100,000 inw. ; uitvoerhaven.
(2) stad, staat Minas-Geraes, Braz., 36,934
inw.
Paraaf, de beginletters van een handteekening ; verkorte handteekening.
Parabase, een eigenaardige afwijking in de
Gri. comedie ; het houden van een toespraak
tot het publiek door den koorleider.
Parabel, gelijkenis.
Parabool, kegelsnede, is een kromme, ongesloten lijn, die zich in 't oneindige verwijdert.
Een geworpen voorwerp beweegt zich P. en
daardoor ook de kometen.
Paracelcus, (Theophrastus von Hohenheim)
Duitsch arts, scheikundige en theosoof, 1493/
1551.
Parachute (Fr.) valscherm, daalscherm.
Parade, praal-, pronkvertooning ; wapenschouwing.
Paradijs,
(Hebr. Eden) van het Perz.
woord pardes (park, gaard) ; volgens den
bijbel een lusthof, waar zich de eerste menschen, voor den zondenval, hebben opgehouden. Het lag aan een rivier, welke zich in
4 armen splitste, Pison, Gihon, Chiddekel en
Phrat, de twee laatsten zijn ongetwijfeld de
Tigris en de Euphraat.
Paradijs-appels, zie Tomaten.
Paradijsvogels, (Paradiseidae) groep der
tandsnavelige vogels ; zangvogels met zeer
schitterende kleuren en vederaanhangsels,
leven in de tropische landen en veel op
Nieuw-Guinea.
Paradox, zonderlinge denkwijze, gevoelens ;
het afwijken van de algem. gevoelens en toch
op goede gronden. berustend.
Paradoxie, zonderlingheid in denkwijze en
gevoelens ; de afwijking van de algem.
meening, die toch op goede gronden rust.
Paraffine, een koolwaterstof, komt in de
natuur geheel klaar voor, wordt verkregen
door distillatie van hout, turf, bruin- en
steenkool en eenige leigesteenten ; gelijkt op
was en is min of meer kristallijn. Wordt gebruikt bij kaarsenfabricatie en conserveering
van hout.
Paragraaf, afdeeling in een geschrift, (§).
Paragram, bijvoegsel, tusschenschuifsel in
een geschrift ; schriftvervalsching.
Paraguay, rechter-zijrivier van de Parana,
vormen dan samen de Rio-de-la-Plata, 2226
K.M. lang.
(2) republiek in Z.-Am., doorstroomt door
de rivier P. en aan de Parana, tusschen
Braz., Argentinie en Boliva. Oppervl. 253,100
K.M2 ., (1905) 631,347 inw. (waaronder 50,000
Indianen). Het O.-lijk deel is bergachtig, het
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overige vlakland en over het geheel zeer
vruchtbaar met gezond klimaat. Hoof dprod. :
katoen, huiden, hout, thee, tabak, ma's,
vruchten enz. Grondwet van 1870 ; president
voor 4 jaar gekozen. Senaat 13 leden ; Kamer
van afgevaardigden 26 leden. Hoofdst. Asuncion. Dienstplichtig zijn alle geschikte mannen van 20 tot 35 jaar ; leger (politie) 620
man. Spoorwegen (1905) 253 S.M. Telegraaf
lijnen 1828 K.M. President : 1906/10 B. Fer-
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reyra. 1556 vestigden de Spanj zich hier ;
1608/1768 onder regeering der Jezuiten ; deze
werden verdreven en P. kwam als prow. aan
La Plata onder Spanje. 1811 verklaarde het
zich onafhankelijk. 1865/70 oorlog met Argentinie, Braz. en Uruguay, waarbij het land
door rondtrekkende soldaten werd uitgeplunderd. Het herstelde zich echter spoedig door
de rijke hulpbronnen die het land bezit.
Parhyba, rivier in Braz., mondt in den
Atl. Oceaan, 750 K.M. lang.
(2) staat van Braz., 74,731 K.M 2 ., 457,232
inw. Hoofdst. P., aan de monding der P.,
18,645 inw.
Parallel, evenwijdig, gelijkloopend, elkander
dus nooit ontmoetend of rakend.
Parallel-cirkels of Parallelen, de denkbeeldige cirkels over de aarde, gelijk met den
aequator loopend.
Paralyse, (Gri.) verlamming ; bij krankzinnigen, hersenverweking.
Paralytisch, lam, verlammend, aan beroerten lijdend.
Paramaribo, hoofdst. van Ned. Suriname,
31,817 inw. ; in- en uitvoerhandel.
Parana, rivier in Z.-Am., vormt met de
Paraguay de Rio-de-la-Plata, 3560 K.M. lang.
(2) staat van Braz., 249,491 K.M2 ., 12,000
mw.
(3) stad in Argentinie, 24,261 inw.
Paranahyba, rivier in Braz., mondt in den
Atl.-Oceaan, 600 K.M. bevaarbaar.
Parapheeren, met een paraaf voorzien.
Paraphrase,
(Gri.) een ophelderende omschrijving, verduidelijking.
Parapluie, (Fr.) regenscherm.
Parasiet, wezen, dat ten koste van andere
wezens leeft, dat leeft van het voedsel, het
lichaam, de kracht van anderen. Blijft een
parasiet buiten het lichaam, b.v. vloo of luis,
dan noemt men die Epizoon ; dringen zij in
het lichaam , b.v. bandwormen, dan noemt
men die Entozoon.
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Parcival, held eener Bretonsche sage ;
eenige malen dramatisch behandeld.
Par couvert, inliggend, onder couvert ;
afk. p. c.
Par Dieu, (Fr.) bij God.
Pardon, (Fr.) vergiffenis, genade, vergeef mij.
Pardubitz, stad in Bohemen aan de Elbe,
17,029 inw.
Pareeren, afweren, tooien, opsieren.
Pareihoen, een fazantensoort uit Afrika,
Am. en W.-India ; ook tam.
Parenthese, tusschenzin, meest met ( ).
Parfait, (Fr.) volkomen.
Parfum, (Fr.) reukwerk.
Parfumerieen, reukwerken.
Parhelium, bijzon, bijmaan ; dampkringsbeeld.
Pari, (It.) gelijk ; de stand der geldswaardige papieren, waarbij waarde en koers gelijk is.
Paria's, in den Hindoesche godsdienst, die
menschen, die tot geen der 4 kasten behooren ;
de uitgeworpenen, de niet meegetelden.
Parijs, hoofdst. van Fr. en het Seine-dep.,
gelegen aan beide oevers van de Seine, met 28
bruggen met elkander verbonden. (1906)
2,763,393 inw. Daarbij 14 voorsteden, to zamen
3,100,000 inw. P. is zeer rijk aan bezienswaardigheden en daarom het meest bezocht van
alle wereldsteden. Er zijn zeer vele musea,
met de rijkste en schoonste kunstschatten,
vele kerken (69 Kath. en 46 Prot.), prachtige
paleizen, gebouwen, inrichtingen en pleinen,
voorzien met vele standbeelden. Verder 44
schouwburgen, beslist alle inrichtingen van
onderwijs, met groote bibliotheken, electrisch
tramvervoer, ook ondergronds. Nog zij genoemd het Pantheon, de Eifeltoren en de nitgebreide industrie, meest van luxe-artikelen.
P. is de grootste vesting der wereld en heeft
het hoogste aantal rijke inw. Er zijn 6800
man politie. Ook een aantal zeer schoone parken en bosschen. P. was reeds tijdens Caesar
bekend, onder den naam van Lutetia, hoofdstad van de Parisii, een Keltische volksstam ;
het werd door de Rom. verbrand, doch door
dezen ook weder opgebouwd. 486 door de Fr.
genomen. In de 13e eeuw had P. 150,000 inw.
en was een verzamelplaats van wetenschap
en kunst. Er zijn vele revolution geweest,
waarvan de meeste zeer bloedig en van
grooten invloed op geheel Europa. Deze zijn :
1789, 1814/15, 1830, 1848, 1870/71, terwijl bij
de laatste de stad werd belegerd door de
Pruisen. Ook werden er verschillende wereldtentoonsUmingen gehouden. Er komen vele
stakingen in den laatsten tijd voor ; 1909
uitgebreide staking der post- en telegraafambtenaren.
Paris, Fr. naam voor Parijs.
(2) in de Gri. mythologie, zoon van den
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Trojaanschen koning Priamus ; werd to vondeling gelegd, doch gered. Op een bruiloft
had de twistgodin (This) een gouden appel
neergeworpen met het opschrift : „Aan de
schoonste", hierop ontstond een strijd en
Paris moest dezen beslissen. Hij schonk den
appel aan Aphrodite, wijl deze hem de schoonste vrouw beloofde. Hierop roof de hij de gemalin van den Spartaanschen koning Menelaus, met vele schatten, waarop de oorlog
tusschen de Trojanen en Spartanen uitbrak.
Hij doodde Achilles en werd zelf gedood door
Philoctetes.
Parisienne, volkslied van de Parijsche
revolutie van 1830 ; woorden van Delavigne,
muziek van Auber.
Park, (Mungo) Eng. Afrikareiziger, 1771/
1806.
Parket, zie Parquet.
Parlement, rijksraad, rijksvergadering, de
volksvertegenwoordiging ; eigenlijk elke vergadering of samenkomst waar beraadslaagd
wordt.
farlementair, alles wat betrekking heeft
op een parlement ; ook, volgens de wetten,
volgens de regels ; (fig.) hoffelijk, fijn.
Parlementarisme, de regeeringsvorm met
een parlement ; daar waar het parlement
boven de kroon is, waar de kroon weinig of
niets in het parlement heeft to zeggen.
Parma, voormalig hertogdom, thans prov.
van It., aan den Po, 3310 K.M2 ., 294,159
inw. Hoofdst. P., 49,340 inw. ; zijdeindustrie,
machinebouw. Zeer oude stad, 1545 werd P.
en Priacenza tot hertogdom verheven door
paus Paul III voor zijn natuurlijken zoon,
Farnese ; deze linie stierf 1731 uit. 1735/48
O'rijksch, daarna Sp., dan Fr. bezit ; 1859
vluchtte de hertogelijke fam. en '60 werd
P. met It. vereenigd.
Parmezaan, It. kaassoort.
Parnahyba, rivier in Braz., mondt in den
Atl.-Oceaan, 1040 KM. lang.
Parochie, (Gri.) kerkgemeente.
Parodie, (Gri.) een comisch-satirisch gedicht ; spotachtige nabootsing van een ernstige zaak.
Parool, (Fr.) wachtwoord, eerewoord, belofte, herkenningsteeken, leus.
Pares,
Gri., Cycladen-eiland, 209 KM 2 .,
12,171 inw. Hoofdst. Parikia, 2338 inw.
Voorheen beroemde marmer-groeven.
Parquet, een afzonderlijke ruimte in een
rechtbank, rechtzaal. (2) Een afdeeling met
zitplaatsen in een schouwburg. (3) een ingelegde vloer met verschillende stukjes hout
ingelegd. (4) een omstandigheid of toestand,
b.v. een lastig P.
Parramatta, stad in Nieuw-Z.-Wales, Aus.,
12,568 inw.
Parrega, dorp, gem. Wonseradeel, Friesl.,

500 inw.
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Parson, de oorspronkelijke inw. van Perzie, die tegenover den Islam nog steeds hun
godsdienst van Zoroaster hebben behouden.
Parsival, zie Parcival.
Participlum, (Lat.) deelwoord.
Penick,
stad, Schotsch graafschap Lanark, 54,274 inw.
Partiouller, bijzonder, afzonderlijk.
Partinico, stad op Sicilie, prov. Palermo,
23,729 inw.
Partner, (Eng.) deelhebber, genoot.
Partus, bevalling.
Parvenu, gelukskind ; -iemand die door toeval of geluk rijk is geworden en nu met alles
ook gelijk wil zijn met de geboren rijken.
Pas, ambtelijk stuk, tot vaststelling van
indentiteit ; meest voor reizigers in 't buitenland. (2) weg, langs een gebergte.
Pascal, (Blaine) Fr. schrijver, phil. en wiskundige, 1623/62 ; grondlegger der waar-

schijnlijkheids-rekening. Tegenstander der
Jezuieten.
Pascha, hoogste Turksche civiel- en militair-ambtenaar.
Paschen, zie Paaschfeest.
Pas-de-Calais, Nauw van Calais.
(2) Fr. dep., 6606 KM 2 , 1,012,466 inw.,
aan de Noordzee. Hoofdst. Arras.
Pasir,
sultanaat, 0.-kust van Borneo,
17,000 inw.
Paskwil,
iets bespottelijks, zots ; schotschrift, lasterschrift, zonder onderteekening.
Pasoeroean,
residentie, 0.-Java, 5280
KM2 ., 1,068,003 inw. Hoofdpl. P., 25,132
inwoners.
Paspoort,
bewijs van ontslag nit den
krijgsdienst ; reisbrief, vrijgeleiden.
Passaatwinden, de bestendige winden of
luchtstroomen in de keerkringen ; ontstaan
door het regelmatig opstijgen der warme
lucht.
Passage, (Fr.) doorgang, overgang.
Passaic, stad, staat New-Jersey, N.-Am.,
27,777 inw.
Passant, (Fr.) voorbij ganger, doorgaande.
(2) Pseud, van E. d' Hervilly.
Passau,
stad, Neder-Beieren, aan den
Donau en de Inn, 18,300 inw. ; industrie.
Passauer-kunst, in den 30-jarigen oorlog
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Pau

de vermeende kunst zich onkwetsbaar te
Pathos, (Gri.) hartstochtelijk, verheffend ;
kunnen maken door tooverbriefjes.
nadruk, klemtoon.
Passe partout, (Fr.) (Op alles passend)
Patiala, vazalstaat in Punjab, Eng.-Indio,
sleutel met verschillende bekken ; looper.
15,247 KM2 , 1,467,433 inw. Hoofdst. P.,
Passief, (Gri.) lijdend, ondergaand ; het 55,856 inw.
debet.
Patient, (Lat.) lijder, zieke ; de onder bePassiespelen,
een overblijfsel der oude handeling van een dokter gestelde.
Patijn, (Jhr. R. J. H.) Ned. jurist, lid van
mysterie-spelen, het voorstellen van het lijde Tweede Kamer, geb. 1863.
den van Jezus.
Patisserie,
Passiva, het debet, het totaal der schulden.
(Fr.) pastei-, koek-, banketPasstoors, (Willem Casper Joseph) oprich- bakkerij.
Patmos, Turksch eiland der Z.-lijke Sporater der Ned.-R.-Kath. Volksbond, geb. 1856 ;
den, 40 KM 2 ., 3000 inw. ; wordt genoemd als
lid der Tweede Kamer.
Pastel schilderijen, schilderijen geschilderd het verbanningsoord van den apostel Johannes.
Patna, stad in Bihar, prov. van Bengalen,
met pastel ; stukjes gedroogde verf.
Pasteur, (Louis) verdienstelijk, Fr. schei- Eng.-Indio, aan den Ganges, 135,172 inw.
Patras, havenstad in W.-Gri., 37,985 inw. ;
kundige, 1822/95 ; was van of 1857 prof. te
Parijs. Maakte zich het meest verdienstelijk uitvoer van landsprod., vooral korinten.
Patria, (Lat.) vaderland.
Patriarchen, (Gri.) aartsvaders, stadhouders, b.v. de Joodsche P., Abraham, Isaac en
Jacob.
Patriciers, in het oude Rome, naam voor
de geboren adellijken, de rijken, tegenover
(le Plebejers, de armen, de slaven. De eerste
verloren na veel strijd langzaam hun macht.
Patrick,
(Heilige) apostel en schutspatroon van Ierland, 372/463. Gedenkdag 13/3.
Patrijs, (Perdrix cinerea) veldhoen, een
fa zantensoort, behoorend tot do fam. der hoenderachtigen ; loopt zeer snel ; fraai gevederte.
L. PASTEUR.
(2) een stempel, waarmede de lettergieters
door zijn methode om menschen, door een een matrijs vervaardigen.
dolle hond gebeten, te genezen ; ook door zijn
Patrijspoort, glazen raampjes in de hutuitvindingen. op 't gebied der dooding van ten van schepen.
bacterien.
Patrimonium, (Lat.) vaderlijk erfgoed, erfPasteuriseeren, het, door middel van ver- deel.
warming, verduurzamen van spijzen ; uitgePatriot, (Lat.) vaderlandslievende.
vonden door Pasteur.
Patriotisme, (Lat.) vaderlandsliefde.
geestelijke,
gemeente-priester
;
is
Pastoor,
Patroclus, vriend van Achilles, gedood in
belast met den dienst van een Parochie.
den Trojaanschen oorlog door Hector ; door
Patagonia, het Z.-lijk deel van Z.-Am., ge- Achilles gewroken.
deeltelijk sedert 1881 aan Chili en ArgenPatronaat, beschermheerschappij, de waartinie.
digheid als schutspatroon te worden bePatan, stad, Eng.-Indischen vazalstaat Ba- noemd ; (ook) de gezamenlijke werkgevers,
roda, 37,712 inw.
fabriekseigenaars.
Patent, octrooi, het recht, het een of ander
Patrones, schutsvrouw, beschermheilige.
te vervaardigen, zonder mededinging van anPatroon, manlijke beschermheilige, schutderen ; (ook) goed, ferm, naar behooren.
heer ; (2) geweerkogel ; (3) model ; (4) meesPater, (Lat.) vader, kerkvader, geestelijke. ter, fabriekseigenaar, werkgever.
Paterno, stad, It. prov. Catania, aan den
Patrouille, soldatenwacht, kleine troepen
Etna, op Sicilia, 23,453 inw.
(Lat.) Onze Vader ; het gebed afdeeling tot verkenning ; loopwacht.
Paternoster,
Paturage, gem., Belg. prov. Henegouwen,
van Jezus (Math. 6 : 9 tot 14) ; de rozen11,050 inw.
krans.
Pau, hoofdst., Fr. dep. Pyrenees-Basses,
Paterson, fabrieksstad, staat New-Jersey,
34,268 inw.
105,171 inw. ; uitgebreide industrie.
keteltrommen, zwaar slagwerk ;
Pauken,
Pathetisch, met pathos, met verheffing
worden meest met twee te gelijk gebruikt.
van stem, hartstochtelijk, roerend.
(Dr. Janis de J.) Venezuelaansch
Paul,
Pathogenie, (Gri.) leer van het ontstaan
staatsman, geb. 1853 ; was eenige malen convan ziekten.
Pathologie, (Gri.) ziekteleer, ziektekunde. sul, 1894/99 minister-president en 1906 minis-
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ter
van buiteiil.-zaken. Zaakgelastigde in
Fr. en Ned. in 1909, na de afzetting van
president Cai ro.
Paulus, oorspronkelijk Saulus, de invloedrijkste apostel van Jezus. Werd te Tarsus, de
hoofdst. van Silicie, geboren in ongev. 10 na
Chr.-geboorte ; was uit Israelietische ouders
en tot rabbi bestemd. In Jerusalem nam hij
onderwijs en leerde tevens het tentmaken.
Als ijverig aanhanger der _Farizee6n hielp hij
mede aan de verdrijving der Christenen en
werd zelfs naar Damascus gezonden om
eenige vluchtelingen gevangen te nemen.
Doch op weg had hij, volgens zijn zeggen,
een visioen en hij werd voorstander van het
Christendom. (Gedenkdag, 25 Jan.). Hij
bleef 3 jaar in Damascus, keerde naar Jerusalem terug en trof Petrus en Jacobus aan.
Hij maakte verschillende reizen en meest
samen met Barnabas, doch met dezen en met
Petrus kon hij het over verschillende vragen
niet eens worden, zoodat zij van elkander
scheidden. 59 werd hij te Jerusalem gevangen genomen, naar Rome gezonden en 2 jaar
gevangen gehouden. Zoover de „Handelingen". Volgens de kerkvaders uit de 4e eeuw,
werd P. vrij gelaten en maakte hij nog verschillende reizen ; hij werd te Rome weder
gevangen genomen en met Petrus onthoofd.
Gedenkdag 29/6. Doch het is ook mogelijk,
dat hij na 2 jaar gevangenschap, reeds onthoofd werd. De meeste brieven van P., opgenomen in het Nieuwe-Testament, worden
voor echt gehouden. Het zijn merkwaardige
oude corkonden.
(2) naam voor 5 pausen : I, 757 ; opvolger
van Stefanus II, zijn broeder, gest. 767. II,
1464/75, geb. 1417 ; was zeer weelderig. III,
1534/49, geb. 1468 ; hij stichtte de orde der
Jezuieten, stelde de Inquisitie in en sprak
den banvloek over. Hendrik VIII van Eng.
nit. Hij verhief zijn zoon tot hertog van
Parma, en droeg den opbouw van de St.
Pieterkerk aan Michael Angelo op. IV, 1555/
59, geb. 1476 ; spoor de de inquisitie tot gestrengheid aan, schreef regels voor de kleeding der geestelijken. Hij was zeer gehaat,
zijn standbeeld werd vernield. V, 1605/21,
geb. 1552 ; hij liet Rome verfraaien en het
vaticaan, en trachtte het kerkelijke leven te
bevorderen.
Pauperisme, armoede, armwezen ; armoede
in een land.
Paus, (van Lat. : papa, vader) titel voor
den bisschop van Rome en primaat der R.Kath.-kerk. Volgens de R.-Kath. uitlegging
van Mattheus 16 : 17 tot 19, Lucas 22 : 31
en 32 en Johannes 21 : 15 tot 17, verkreeg
Petrus meer macht dan een of andere apostel, terwijl de paus wordt beschouwd als den
erfgenaam dezer macht. Daar Rome het middelpunt van het Christendom was, werd ook
►

Ped

de bisschop van Rome als hoofd aangenomen. Omtrent de eerste pausen na Petrus is
niet veel bekend. Eerst in de 3e eeuw, krijgen wij een geregelde geschiedenis. Langzaam werd hun macht uitgebreid. Zie vender
kerkgeschiedenis. 1870 ging de wereldlijke
macht der pausen geheel verloren.
Pauskeuze, geschiedt door de kardinalen,
welke zich volgens de regels van paus Gregorius XV vereenigen in een kamer (conclave),
geheel van de gemeenschap afgesloten. Hier
verblijven zij twee aan twee in een cel tot
de uitslag der verkiezing bekend is. De keuze
zelf wordt wel conclave genoemd.
Pauw, (Pavo cristatus) een fazantensoort
uit Voor-Indie ; de mannetjes worden veel
gehouden als pronkvogel.
Pauwels, (Desire) Ned. heldentenor, geb.
1861.
Pauwels Van Biene, (Sophie) Ned. tooneelspeelster, 1854/1907.
Pauze, rust, stilstand.
Pavia, It. prov., 3399 KM 2 , 496,969 inw.
Hoofdst. P., 35,447 inw. ; industrie, wijnuitvoer.
Paviljoen, tentdek, bij-, zijgebouw, paleisvleugel.
Pawlograd, stad, Russ. golly. Jekaterinoslaw, 17,188 inw.
Pawtucket, stad, Rhode-Island, N.-Am.,
39,231 inw.
Paxo, een der Ionische eilanden, 20 KM 2 .,
4500 inw.
Payne, (John Howard) Am. dichter, 1792/
1852.
Pays, (Fr.) land.
Pays Bas, Fr. naam voor Nederland.
Peary,
(Robert) Am. poolvorscher, geb.
1856 ; maakte 1886/97 reizen in Groenland,
—
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daarna meer N.-lijk en keerde 1909 terug
met het bericht de te hebben ontdekt.
Het bericht nerd in twijfel getrokken.
P. c., afkorting voor : pour condoler, tot
rouwbeklaag, tot deelname in verlies.
Pecco thee, fijne theesoort nit China.
Pech, ongeluk, mislukking.
Pecs, stad, Hong. komita at Arad, 43,982
inwoners.
Pedaal, voetklavier, voetregister ; trapper
aan een fiets.
Pedant, (It.) waanwijs, aanstellerig.
-

Ped

595

Pea

Pedanterle,
verbeelding, schoolvosserij,
(2) (Camille) zoon van den vorige, geb.
aanstellerij.
1846 ; sedert 1881 gedeputeerde, 1902/05, miPedel, voetknecht, bode, dienaar.
nister van marine.
Pedir, landschap, N.-kust van Atjeh.
Peloponnesische oorlog,
oorlog tusschen
Pedro, (Dom) I, keizer van Braz., hertog Sparta en Athene, 431/404 v. Chr. Athene
de Braganca, 1822/31, geb. 1798 ; legde 31 verloor, doch Sparta verkreeg niet de macht
de regeering neder, gest. 1834 ; was als IV in Gri. Is verdeeld in drie tijdperken.
koning van Portugal. (2) II, keizer van Braz.,
Peloponnesus, het Z.-lijk schiereiland van
zoon van den vorige, 1831/89, geb. 1825 ; Gri., thans Morea.
Pelops,
werd onttroond, gest. 1891.
kleinzoon van Zeus, zoon van
Peebles, Schotsch graafschap, 922 KM 2 ., Tantalus, werd door zijn vader in stukken
15,066 inw. Hoofdst. P., 3093 inw.
gesneden en aan de goden als voedsel aangeboden, deze herstelden P. weder.
Peer, zie Pair.
Peloton, afdeeling voetvolk, meest 18 a 20
Peerlkamp, (Petrus Hofman) Ned. philoman.
loog, 1786/1865.
Pelterijen, kleedingstukken van dierhuiPees, het uiteinde van een spier.
Pegasus, het gevleugelde paard van Bel- den.
Pemba, eiland, 0.-kust van Afrika, 964
lerophon.
(2) een sterrenbeeld aan den N.lijken hemel. K.M. 2 , 40,000 inw.
Pemberton, stad, Eng. graafschap LancasPeignoir, ochtendkleed voor vrouwen.
Peil, een maatstaf voor hoogtestanden, ter, 21,664 inw. ; steenkoolmijnen.
Pembroke, graafschap, Z.-W. Wales, Eng.,
meest van water. Amsterdamsche P. (zie
1583 K.M 2 ., 88,749 inw. Hoofdst. Haferfordaldaar).
Peine, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Hil- west. (2) zeehavenstad in P., 15,853 inw.
Pendant, (Fr.) tegenstuk, zijstuk, tegendesheim, 15,421 inw.
hanger.
Peinture Bogaerts, zie Bogaerts.
Penelope, gemalin van Odysseus.
Peipoes, meer in N.-W. Rusl., 3513 KM 2 . ;
Penida, eilald in de Straat van Lombok.
vischrijk.
Penis, manlijk lid.
Peize, gem., Drente, bij Assen, 1895 inw.
Penjab, zie Punjab.
Pek, harsachtige, zwarte stof uit steenkool
Penn, (William) stichter der staat Pennof teer.
Pekalongan, res., Midd.-Java, 1780 KM 2 ., sylvanie, 1644/1718 ; verkreeg voor een
574,145 inw. Hoofdst. P., 36,816 inw.
schuld van Eng. aan zijn vader een landPekel, water, waarin zout is opgelost ; be streek in. Am., waar hij genoemden staat
stichtte.
derfwerend.
Penning, (Willem Levinus) Ned. dichter,
Pekela, veenkolonie in Cron., gem. Oude
en Nieuwe P., aan de rivier met dien naam. geb. 1840 ; pseud. : Coens, en Coens-Penning.
Pekeiharing, (Cornelis Adrianus) prof. in
Penninische Alpen, deel van de Centr.-Alde Physiologische scheikunde te Utrecht, pen , van Mont-Blanc tot Simplon ; hoogste
geb. 1848. top : Monte-Rosa, 4638 M. hoog.
(2) (Baltus Hendrik) Ned. jurist, geb.
Pennsylvania, staat der Ver. Staten van
1841 ; was prof. te Delft.
N.-Am., 117402 K.M. 2 , 6,302,115 inw.
Peking,
hoofdst. van het Chin.-rijk, Vruchtbaar en goed bewaterd ; ijzer- en ka500,000 inw.
(volgens andere opgaven toenindustrie. Hoofdst. Harisburg. 1681
1,650,000 of 900,000 inw.) Is in verschillen- under W. Penn georganiseerd.
de wijken verdeeld en gedeeltelijk door mupenny, (Eng. Meervoud Pence) Eng. koperyen omgeven ; havenstad Tientsin.
mimtstuk, 5 cent.
(P. K.) Ned. geneeskundige, geb.
Pel,
Russ. gouv., 38,841 K.M. 2 ,
Pensa,
1852. Prof. te Amsterdam.
1,491,215 inw. Hoofdst. P., 61,851 inw.
Pelagianen, de aanhangers van de leer van
gewichtigste havenstad van
Pensacola,
Pelagius, uit de 5e eeuw, dat de mensch Florida, N.-Am., 17,747 inw.
zonder erfzonde is, en den zaligheid kan verPensioen, jaargeld, eere-wedde, ondersteukrijgen, door natuurlijk te leven. Deze leer ning, rustgeld.
werd verbannen.
Pension, (Fr.) pensioen, rustverblijf, bui(Pelecanus onocrotalus) kropPelikaan,
gans, groote zwemvogel uit Z.-O.-Europa, tenverblijf.
rustverblijf, opvoedingsgePensionaat,
Afrika en Azie. Is grooter dan een zwaan.
Pellagra, (Gri.) een ziekte, door gebruik sticht.
Pensionaris, zie Raadpensionaris.
van bedorven mais
havenstad, Eng. graafschap
Penzance,
(Pierre Clement Eugene) Fr.
Pelletan,
staatsman, 1813/84 ; 1870 lid der nationale Cornwall, 13,123 inw.
People, (Eng.) yolk.
verdediging en '76 van den Senaat.
-
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stad, staat Illinois, N.-Am., 56,100

inw.
Peper,
plantengeslacht uit de tropische
landen, o. a. Piper nigrum, levert de bekende witte en zwarte zaden, welke gemalen
de bekende specerij is. Verschillende andere
soorten leveren ook artsenijen.
(2) (Spaansche) zie Capsicum.
Pepermunt, zie Mentha.
Pepermuntolie, een etherische olie uit de
bladen der Pepermunt ; meest vermengd met
andere stoffen (ook water) in den handel.
Pepijn de Korte, koning van Neustrie en
Bourgondie, stichter der Carolingsche dynastie, gest. 768. Zijn zoon was Karel de Groote.
Pepsine, een ferment in het maagsap,
dient tot vertering der eiwitstoffen.
een stikstofverbinding, die door
Pepton,
het maagsap uit de eiwitstoffen wordt bereid.
Wordt kunstmatig voor zieken vervaardigd.
Perak, staat, onder Eng. bescherming, op
Malakka, 19,000 K.M. 2 , 328,801 inw.
Per aspera ad astra, langs moeielijke
wegen bereikt men de sterren ; door lijden
verblijden.
Percent, (%) per honderd, ten honderd.
Percentage,
aandeel of verdienste per of
ten honderd.
Perfect, (Lat.) volkomen, volmaakt.
Perfectum, in de spraakkunst, de volmaakt
verleden tijd van het werkwoord.
Perfide, trouweloos, verraderlijk.
Perforatie, doorboring, het inprikken van
een rij kleine gaatjes, waardoor papier lichter en gelijk afgescheurt.
Peri...., (Gri.) rondom
Pericardium, (Gri.) hartzakje.
Pericles, beroemd Atheensch staatsman,
hoofd der Democratische partij, 493/29 v.
Chr. ; hij deed veel voor verfraaiing en kunst,
onder hem brak de Peloponnesische oorlog uit.
Perier, Zie Casimir Perier.
hoofdst., Fr. dep. Dordogne,
Perigueux,
31,976 inw. ; wolspinnerijen.
Perim, Eno-. eiland in de Straat van Babel-Mandeb, 12 K.M. 2 , 150 inw.
Periode, cirkelgang, tijdvak, tijdruimte.
Periodiek,
terugkeerend met regelmatige
tusschenpoozen.
Periodisch, zie Periodiek.
Peripatethische philosophie,
de wijsbegeerte van Aristoteles en zijn aanhangers.
Peristaltiek, de wormachtige beweging der
darmen.
Perityphlitis, blindendarm-ontsteking.
Perk, (Marie Adrien) Ned. literator, geb.
1834.
(2) (Jacq. F. Herman) Ned. schrijver,
zoon van den vorige, 1859/89.
(3) (Christina Elisabeth) Ned. schrijfster,
geb. 1833.

Per

Perm, gouv., O.Rusl., 332,061 K.M. 2 ,
3,003,208 inw. Hoofdpl. P., 45,403 inw.
Permanent, voortdurend, blijvend, onafgebroken.
Permische formatie, of Permsche f., laag
der Palaezoische f. ; draagt een organisch
karakter ; kalkachtig zandgesteenten, koperertsen en steenzout.
Pernambuco,
staat van Braz., aan den
Atl. Oceaan, 128,395 K.M. 2, 1,030,224 inw.
Hoofdst. P., 111,556 inw. ; industrie.
Pernis, gem., Z.-Holl., bij Ridderkerk, 3166
inw.
Perosi, (Lorenzo) Duitsch componist, geb.
1872.
Peroratie, sluitrede, slotrede.
Perpetuum mobile, de eindelooze beweging ;
een instrument, dat door eigen kracht zichzelf voortdurend kan bewegen. Is volgens de
bekende natuurwetten onmogelijk.
Perpignan, stad, Fr. dep. Pyrenees-Orientales, 36,157 inw. ; textielindustrie.
Perplex, onthutst, bedremmeld, verbluft.
Perplexiteit, besluiteloosheid, radeloosheid.
Pers, instrument tot het samendrukken
van stoffen ; ook drukmachine ; alle geschriften, door den druk vermenigvuldigd, b.v. de
dagbladen. Zie Boekdrukkunst.
Per se, op zichzelf, vanzelf, uit zijn aard.
Persephone,
(de Rom. Proserpina) de
godin der onderwereld.
Perseus, zoon van Zeus, volgens de Gri.
mythologie ; doodde Medusa, en redde Andromeda ; werd als sterrenbeeld aan den hemel
geplaatst.
(2) sterrenbeeld aan den N.-lijken hemel.
Persico, likeur met bittere-amandel-olie.
Persoonlijke voornaamwoorden,
in de
spraakkunst die woorden, die een persoon
beduiden, doch niet den naam noemen.
Perspectief, vergezicht, verrekijker ; het
schijnbaar diepe of verre van een landschap
op een teekening of schilderij
Perspiratie, onmerkbare uitwaseming.
Perth, Schotsch graafschap, 6736 K.M. 2 ,
123,262 inw. Hoofdst. P., 32,872 inw. ; industrie.
(2) hoofdst., W.-Staten van Austr., 36,199
inw.
Perth Amboy, stad, staat New-Jersey, N.Am., 17,699 inw.
Pertinent, tot de zaak behoorend ; juist,
doelmatig, naar den eisch.
Peru, republiek in Z.-Am., tusschen Ecuador, Braz., Bolivia, Chili en den Grooten
Oceaan. Oppervl. 1,769,804 K.M. 2 , (1896)
4,559,550 inw., '.vaarbij 350,000 Indianen en
waarvan 88 % Kath. en 10 % heidenen. De
bodem bestaat uit bergtoppen en vlakten der
Cordilleras. De hoofdrivier is de Maranon,
met tal van zijrivieren, verder is er het Titicacameer. Het klimaat is er zeer verschil-
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lend. De landbouw en industrie is er niet zeer
ontwikkeld, doch wel het mijnwezen en de
handel. De hoofd-uitvoerartikelen zijn : suiker, delfstoffen (goud, zilver, koper, kwik,
zout), katoen, wol, caoutchouc, huiden enz. ;
ook de veeteelt is er ontwikkeld. Hoofdst.
Lima. Grondwet van 1860 ; president voor 4
jaar gekozen ; daarnaast Senaat van 51 en

caoutchouc, paarlen en edelgesteenten. Het
land is verdeeld in 4 generaal-gouv. en 6
gouv. Hoofdst. Teheran. De macht berust bij
den Shah, de verschillende dep., b.v. posterijen, mijnwezen enz., worden verpacht, de
pachters kunnen dan naar goedvinden handelen. De prov. staan onder een stadhouder,
meest leden van de keizerlijke fam. Naast
den Shah staat de groot-vizier, met 9 minis-

WAPEN VAN PERU.
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Kamer van 116 leden, voor 6 jaar. Leger
(algem weerplicht) in vredestijd : 6300 man,
oorlogstijd : 90,000 man. Spoorwegen 1907
K.M. Telegraaflijnen 6021 K.M. De groote
steden zijn : Callao, Arequipa, Cuzco, Ayacucho enz. P. is een deel van het oude Incarijk,
werd 1533 door den Spanj. Pizarro veroverd
en bleef tot 1820 onder Sp. regeering. Het
verklaarde zich toen onafhankelijk en het Sp.
leger werd verslagen. Daarna volgde een tijdperk van burgeroorlogen en oorlogen met de
naburige republieken, waarbij het veel grondgebied verloor. Sedert 1895 is er rust.
Perubalsem, is een stof uit een boom uit
Z.-Am. (Tolnifera Pereira), middel tegen huidaandoeningen ; ook gebruikt in parfumerieen.
K.M. 2 , 667,210
Perugia, It. ploy.,
inw. Hoofdst. P., 61,385 inw. weverijen.
Perversiteit, verkeerdheid, slechtheid, ontaarding.
despotisch keizerrijk in W.-Azie,
Perzie,
tusschen Rusl., Kaspische Zee, Turkestan,
Afghanistan, Beloedsjistan, Perzische Golf
en Aziatisch-Turkije. Oppervl. 1,648,195
K.M. 2 , (1902) 9,500,000 inw., waarvan ongev.
22 mill. nomadisch leven. Het is over het geheel een waterarm tafelland, niet zeer vruchtbaar en door hooge gebergten omgeven. Van
de gebergten noemen wij Elboers- en Solimangebergte en gebergte van Koerdistan.
Deze zijn weinig of niet begroeid, slechts in
de dalen komen boomen en planten voor. In
de bergachtige woestenijen leven allerlei
wilde en veel verscheurende dieren. Voor vervoer dienen hoofdzakelijk het paard en de
kameel. De bevolking bestaat uit verschillende rassen : Perzen, Meders, Bactriers, die
meest rondzwerven, en Arabieren. Zij zijn
meest Mohammedaansch en oefenen meest
landbouw en veeteelt uit, ook visscherijbedrijf en zeerooverij ; weinig mijnbouw (ijzer,
koper). De hoofduitvoerprod. zijn : vruchten,
zijde, tapijten, katoen, opium, huiden, wol,

tern. Sedert 1906 is er een grondwet met
volksvertegenwoordiging. Senaat 60 leden,
waarvan de Shah er 30 benoemd ; Huis van
Afgevaardigden 162 leden (dit aantal kan tot
200 worden uitgebreid) voor 2 jaar gekozen.
Legersterkte in vredestijd 24,500 man, oorlogstijd 60,000. Spoorwegen (1905) 54 K.M.,
waarvan 13 K.M. in exploitatie ; telegraaflijnen (1905) 10,395 K.M.
P. was langen tijd bewoond door verschillende stammen, waarvan de Pasargaden
de aanzienlijkste waren. Langen tijd
daarna waren zij onderworpen aan de
Mediers. Cyrus versloeg deze en stichtte
het Perz. rijk, dat spoedig het heerschende rijk in Voor-Azie was (559/529 v.
Chr.) Het land kwam tot grooten bloei en
ontwikkeling eel elke vijandelijke inval werd
PERZISCHE BOUWKUNST.

TEMPEL TE ISPAHAN.

331 v. Chr. door
met succes afgeslagen.
Daarop
Alexander den Groote overwonnen.
regeerden de Seleuciden en tot 225 na Chr. de
Arsaciden, daarna Sassaniden, die verdreven
werden door de Arabieren. Deze regeerden tot
1258 en werden verdreven door de Mongolen
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en deze 1502 door Ismael Saffi (1501/23), die
het Nieuw-P. rijk stichtte. Daarna een tijd
van opstanden en oorlogen met naburige landen. Aga Mohammed werd de stamvader van
de nu heerschende dynastie (1794/97). 1802
ging Georgie, 1813 de Kaukasus-landen verloren, 1828 Armenie, alles aan Rusl. Herat
werd tweemaal door P. veroverd, doch door
Eng. gedwongen terug te geven. 1896/1907
Muzaffer-ed-din. 1906 een grondwet, doch
deze werd eenige malen ingetrokken, daar de

Pet

misme, een zwartgallige wereldaanschouwing,
het twijfelen aan elken goeden uitslag.
Pest,
(Pestis) Pestilentie, voorheen elke
besmettelijke ziekte, thans de in het Oosten
onder de arme bevolking heerschende koortsige ziekte, waarbij het lichaam overdekt
wordt met etterige bulten, die spoedig openspringen en een ondragelijken stank verspreiden. 60 a 70 % der lijders sterven spoedig.
De ziekte is zeer besmettelijk en heerschte in
de 6e, 14e, 16e en 17e eeuw ook in Europa,
bekend onder den naam „Zwarte dood".
(2) Zie Budapest.
Pestalozzi, (Johann Heinrich) Zwits. paedagoog, 1746/1827 ; leider van een opvoedings-

J. H. PESTALOZZI.

PERZISCH TAPIJT.

bevolking meer wenschte dan een schijn- gesticht, grondlegger van het aanschouwelijk
grondwet. 1907 Mohammed Ali-Mirza ; 1908 onderwij s.
opstand. 1909 begin der wederinvoering der
grondwet, doch voortdurende opstanden. 16

Pest Polis Solt Kiskun, Hong. komitaat,
12,605 K.M. 2 , 1,240,948 inw. Hoofdst. BudaJuli 1909 afzetting van den Shah en verkie- pest.
zing van diens tweeden, nog minderjarigen
Peter, 4 koningen van Aragonie : I, 1094/
zoon, Achmed Mirza. Buiten de hoofdst. noe- 1104 ; IV, 1336/87.
men wij : Tabriz, Ispahan, Mesjed, Kerman,
(2) I, keizer van. Rusl., 1682/1725, geb.
Yezd, Resjt, Sjiraz, Hamadan, als groote 1672 ; voerde de reformatie in, vormde een
handelssteden.
nieuw leger en een nieuwe vloot, sloot zijn
Perzikboom,
(Amagdalus persica) een ouderen broeder, die krankzinnig was, geheel
vruchtboom uit Perzie ingevoerd, brengt de van de regeering uit. Had veel met opstanden
bekende vruchten voort.
te kampen. Nam den tiel keizer aller Russen
Pesaro, (P. en Urbino) prov., Midd.-It., aan, vergrootte het land. Hij liet zijn zoon
3023 K.M. 2 , 253,982 inw. Hoofdst. P., aan Alexei ophangen. Is de stichter van St.
de Adriatische Zee, 25,103 inw. ; industrie.
Petersburg. II, keizer van Rusl., 1727/30,
Pescadore eilanden, eilandengroep in de geb. 1715. III, keizer van Rusl., 1762, geb.
Straat van Formosa, 1895 door China aan 1728 ; was hertog van Holstein-Gottorp,
Japan afgestaan, 180,000 inw.
werd door zijn tante tot troonsopvolger bePescara, It. kustrivier, 140 K.M. lang.
noemd, doch in het jaar zijner kroning verPesch, (Adrianus Jacobus van) Ned. wis- moord.
kundige, geb. 1837 ; prof. te Amsterdam.
(3) I, koning van Servie, geb. 1844 ; volgde
Peschel, (Oskar) Duitsch aardrijkskundige, 1903 den vermoorden koning Alexander op,
1826/75.
gehuwd met prinses Zorka van Montenegro
Pescia, stad, It. prov. Lucca, 17,517 inw. (gest. 1890).
Peseta, Sp. munteenheid sedert 1871, is 1
(4) Zie Pedro.
franc.
Peterborough,
stad,
Eng. graafschap
Peso, Sp.-Am. munt, is 5 francs.
Northampton, 30,870 inw.
Pessarium, naam voor verschillende instru(2) stad, Cana deesche prov. Ontario,
menten tot in goeden stand houding der baar- 11,239 inw.
moeder. P. oclusivum, gutta-percha instruPeterhead, stad, Schotsch graafschap Abermentje tot voorbehoeding van bevruchting, deen, 12,226 inw.
uitgevonden door dr. Mensinga.
Peterhof, stad, Russ. gouv. St. Petersburg,
Pesse, dorp, gem. Buinen, Drente, 600 inw. 11,300 inw.
Pessimisme,
tegenovergestelde van OptiPetersburg, zie Sint-Petersburg.
-

-

-

-
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Petersburgh,
stad, staat Verginia, N.-Kath. was hij 25 jaar bisschop te Rome en
Am., 21,810 inw.
werd hij, met het hoofd omlaag, gekruisigd,
Peterselie,
(Petroselinum sativum) fam. onder regeering van Nero. Hij wordt daarom
der Umbelliferen, een zeer bekend kruid in de als eerste paus genoemd. Dit is echter lang
keuken, gelijkt veel op de vergiftige Scheer- niet bewezen. In het Nieuwe Test. zijn 2
ling of hondsp., daarom beter kruisp. te ge- brieven onder zijn naam opgenomen. Het is
bruiken.
echter stellig bewezen, dat deze uit de 2e
Petit, (Fr.) klein, niet groot.
eeuw zijn.
Petitie, verzoekschrift, smeekschrift.
Pe tsji oi, (Tsjili) Chin. prov., 314,800 KM 2 .,
voorstad van Rouaan, 18,600,000 inw. Hoofdst. Peking.
Petit Quevilly,
13,948 inw.
Petsjora, Russ. rivier in het Oeralgebied,
Pe toe na, stad, Chin. prov. Kirin, Man- 1 483 K.M. lang.
Petten, gem., N.-Holl., bij Schagen, 325
tsjoerije, 60,000 inw.
(Alexander) Hong. dichter, geb. inw.
Petiifi,
1822 ; is sedert den slag van 1849 bij SchasPettenkofer, (Max Joseph) Duitsch geneesburg, vermist.
kundige, 1818/1901.
Petrarca, (Francesco) It. dichter en gePetunia, een sierplantengeslacht uit Z.-Am.
leerde, 1304/74.
Peursem, gem., Z.-Holl., bij Sliedrecht,
-

-

-

-

-

.

versteeningen, fos- 385 inw.
Petrefacten, (Lat.)
sielen.
Pezens, (Paesens) dorp, gem. OostdongeraRuss.-Poolsch gouv. , 12,249 deel, Friesl., 700 inw.
Petrokow,
KM2 ., 1,409,044 inw. Hoofdst. P., 30,824 inw.
Peuple, (Fr.) yolk, daarvan gepeupel.
Petroleum, steenolie, aardolie, een dun,
P. f., par feliciter, om geluk te wenschen.
vloeibaar mengsel van koolwaterstoffen. Is
(2) poco forte, weinig sterker.
waarschijnlijk het prod. van de ontleding van
Pfalz, (Lat. Palatium, paleis) de verschil-

organische stoffen of zelfstandigheden. Welt lende oude Duitsche kasteelen, waar zich de
als een bron uit den grond op en spuit dik- P.-graven ophielden.
wijls als een straal omhoog. Is een zeer nut(2) naam van twee vorstendommen in
tig artikel, wordt gedistilleerd en geeft dan Duitschl. (1) Opper-P., hertogdom, 7158
naphta, brandolie, parafine, smeerolie, was K.M 2 ., met hoofdst. Arnsberg. (2) Neder- of
en nog verschillende bijprod. De gezamelijke Rijn-P., 8260 K.M 2 ., met hoofdst. Heidelberg. Beiden waren eenige malen onafhankelijk, werden verdeeld, weder vereenigd, tot zij
grootendeels, 1809, met Beieren vereenigd
werden.
(3) (Rheinpfalz) Beiersch regeeringsdistr.,
5928 K.M2 ., 831,533 inw. Hoofdst. Speyer.
Pfennig, (Penning) Duitsch koperen muntstukje, 0.6 cent.
Pfortzheim, stad in Baden, 43,351 inw. ; industrie.
P. C., Protestantsche godsdienst.
waarneembare verschijn* Phaenomenen,
selen.
Phaeton, (Gri.) de zonnegod, noon van
Helios ; werd door Zeus met den bliksem
PETROLETTINIBRON.
getroffen.
(2) licht, open rijtuig op twee wielen.
voortbrengselen zijn per jaar ongev. 275 mill.
Phalangium, bergklaver.
H.L. ; hiervan Ver.-Stat. 81-, Rusl. 80-, Ned.Phalanstere, de algemeene werkinrichting
O.-India 5.9-, Galicia 4.2-, Rumenie 2.1-.
zooals Fourier zich deze voorstelde, om den
stad, Russ.-Centr.-Azie, men sch van slavernij te bevrijden.
Petropawlowsk,
20,014 inw.
Phalanx, (Gri.) een gesloten krijgsbende,
Petrus, een der apostelen van Jezus, eigen- rij, gelid.
lijk Simon. P. beteekent rots, dezen naam
Phalaris,
verkreeg hij later eerst. Zoon van Jonas, was gras.
visscher te Capernaum. Hij was de eerste,
Phantasie,

rietgras, kanariezaad, kanarie-

scheppende verbeeldingskracht ;
die in Jezus den Messias erkende, doch was inbeelding, droombeeld, hersenschim.
uit
altijd
even
standvastig,
zooals
blijkt
niet
het verhaal der verloochening. Hij was ge* Woorden met Ph.... beginnend en hierop
huwd en reisde met zijn vrouw rond om het
evangelie te prediken. Volgens de Roomsch- niet voorkomend, zoeke men op F.
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Pharao, algemeene naam in het Oude-Test.
voor de Eg. koningen ; verschillende worden
.genoemd.
Pharizeors, (de afgescheidenen) een kerkelijke secte in Israel, die zich afscheidde van
sde zondige massa en streng vast hield aan de
wetten van Mozes en de Rom. haatte. Zij
waren de schriftgeleerden, doch vervielen tot
allerlei kleinigheden ; verdeelden zich over
allerlei scholen. Zij werden door Jezus beschuldigd van schijnvroomheid, van geveinsdheid. Toch behielden zij de overhand.
Pharmaceut,
(Gri.) apotheker, artsenijbereider.
Pharmaceutisch, artsenijkundig.
Pharmacie, artsenijkunde, artsenijbereidkunde.
Phase, lichtgestalte, schijngestalte ; toestand van het oogenblik, gedaante.
Phaseolus, boon, zie Kratokboon.
Phenol, carbolzuur.
Philadelphia, (Gri.) broederliefde.
(2) hoofdst. van staat Pennsylvania, N.Am., aan de Delaware-baai, 1,293,697 inw.
Stad met allerlei groote en nuttige inrichtingen, middelpunt van verschillende spoorwegen ; uitgebreiden handel en industrie. Werd
1682 door Penn gesticht ; 1776 onafhankelijk
verklaring. 1876 wereldtentoonstelling.
Philadelphus, boerenjasmijn, pijpkruid.
Philae, eiland in den Nij1 ; goed bewaarde
Isis-tempel.
Philantropie, (Gri.) menschenliefde.
Philantroop, weldoener.
Philharmonisch, muzieklievend, minnend.
Philharmonisch concert, concert met groot
orkest.
Philippeville, stad in Algerie, 14,843 inw.
haven.
Philippica, strafrede ; ontmaskering.
Philippijnen,
O.-Indische eilandengroep,
226,310 KM2 , 7 mill. inw., moest van Maleische afkomst. Vulcanisch doch zeer vruchtbaar. Grootste eiland Luzon. Hoofdst. Manila. 1521 ontdekt ; 1569 door de Sp. bezet.
Laatste tijden vele opstanden. 1898 oorlog
met Spanje en de Ver.-Stat. en bij den vrede
aan de laatste afgestaan. 1902 burgerregeering.
Philippine, gem., Zeel., bij Axel, 1148 inw.
Philippopel, (Filibe) hoofdst., 0.-Rumelie,
aan de Maritsa, 42,984 inw. ; 1885 opstand.
een der discipelen van Jezus,
Philippus,
geb. te Bethsalda, gest. ongev. 80 te Hierapolis, den marteldood ; gedenkdag in de R.Kath. kerk 1 Mei ; Gri.-Bath. kerk 14 Nov.
(2) I, koning van Macedonia, 644/640 v.
Christus
(3) II, koning van Macedonia, 360/36 v.
Chr. grondlegger der historische grootheid,
vader van Alexander den Groote, geb. 382
voor Chr. Volgde zijn brooder op, wist door
-

.
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listen en valschheid zijn land, ten koste der
Gri., zeer to vergrooten ; verwoestte Athene.
Had in den oorlog een oog verloren.
Philips,
(Philippus, Philipp) graaf van
Vlaanderen, 1837/1905 ; Belg. troonopvolger,
vader van koning Albert van Belgie.
(2) I, de Stoute, hertog van Bourgondie,
1363/1404, geb. 1342 ; verkreeg door huwelijk 1384 Vlaanderen. (3) II, de Goede, hertog van Bourgondie, 1419/67, geb. 1396 ; erkende 1420 Hendrik IV, koning van Eng.,
als koning van Frankr. ; verkreeg Henegouwen, Holl., Brabant, Limb. en Luxemburg.
(4) I, koning van Fr., 1060/1108, geb. 1053.
(5) II, koning van Fr., 1180/1223, geb. 1165;
onderdrukte zijn oproerige vazallen, vergrootte zijn land en maakte een kruistocht
mede. (6.) III, de Stoute, koning van Fr.,
1270/85, geb. 1245. (7) IV, koning van Fr.,
(de Schoone), 1285/1314, geb. 1268 ; veroverde Vlaanderen, doch moest het grootste deel
weder afstaan, nam 1303 pans Bonefacius
VIII gevangen en wees Clemens V, Avignon
als residentie aan. Hief de orde der tempelheeren op om de eigendommen te kunnen
bemachtigen. (8) V, koning van Fr., 1316/23,
geb. 1293. (9) VI, van Valois, koning van
Fr.,
1328/50, geb. 1293 ; verloor en won
kroonlanden. (10) I, de Schoone, koning van
Spanje, 1504/6, geb. 1478. (11) II, koning
van Spanje, 1555/98, geb. 1527 ; beeindigde
den oorlog met Fr., verloor de Ned. door zijn
fanatisme, streed tegen Eng. en verloor zijn
Armade, streed met geluk tegen de Turken,
ongelukkig tegen Fr., vereenigde 1581 Portugal met Sp. (12) III, koning van Spanje,
1598/1621, zoon van den vorige, geb. 1578 ;
liet de regeering aan den hertog van Lerma
over. (13) IV, koning van Sp., 1621/65, geb.
1606. (14) V, koning van Sp., 1701/46, geb.
1683 ; liet zich door begunstigde dames leiden, moest 1713 geheel van de Ned. afzien,
verloor ook de It. bezittingen.
Philipsiand, (St.) gem., Zeel., op Tholen,
2038 inw.
Philistijnen, een Semitisch yolk aan de
0.-kust der Midd.-zee, op het smalle kustland
van Syria. Zij bestreden en overwonnen verschillende malen de Joden (Juda en Dan),
tot David, die in hun dienst was geweest en
een wijkplaats bij hen had gevonden, hen
voorgoed versloeg. Later trokken zij met de
Arabieren naar Jerusalem. Hun naam bleef
bewaard in den naam Palestina. Zij waren
zeer ontwikkeld, leverden den Joden ijzeren
gereedschappen, doch waren ook zeer oorlogszuchtig.
een sierplant met eetbare
Philodendron,
vruchten, nit
Philologie, (Gri., taalliefde) de wetenschap
van de talen, literatuur en oudheden, in 't
hijzonder de klassieke oudheden. De nienwere
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P. is genaamd naar de verschillende takken.:
Germaansche-, Indische enz.
Philoloog, hij die studie maakt van Philologie.
Philomela, een mythologische vrouw, door
Zeus verleid, doodde uit wraak diens zoon
Itys ; werd in een zwaluw of nachtegaal veranderd.
Philosoof,
wij sgeer, denker, vorscher ;
droomer, zoeker.

Pho

dragen aan den top 40 a 80 bladen ; leveret
ongev. 200 langwerpige, zachtvleezige, zoete
vruchten, die vele menschen tot voedsel dienen. Deze worden ook geconficeerd uitgevoerd. Zie verder Palm.
(2) een mythische vogel der Egyptenaren,
symbool der oneindigheid ; verbrand om de
500 jaar en komt verjongd uit de asch te
voorschijn.

Phoenix eilanden, weinig bewoonde Eng.
Philosopheeren, over de hoogste, moeielijk- eilandengroep in den Grooten Oceaan, 42 KM 2 .
ste onderwerpen denken en spreken, deze bePhonetiek,
(Phonetica) klankleer ;
het
handelen en de oorzaken der dingen opsporen. juiste uitspreken der woorden.
Philosophie, (Gri., wijsheidsliefde) wijsbePhonograaf, instrument tot het opteekenea
geerte, het streven naar wijsheid, naar ken- en later weer voortbrengen van klanken.
nis, naar wetenschap ; in 't algem., het stre- 1877 door Edison uitgevonden, bestaat hoofdven naar waarheid of opheldering in alle zakelijk uit een klankplaatje waaraan eei
zaken, op elk gebied, in 't bij zonder, het op- stift, die rust op een ronddraaiende cylinder
sporen van de oorzaak, het doel van alle dingen, van alles wat is. Is verdeeld in vele
richtingen ; elk stelsel heeft zijn Ph.
De
hoofdvormen der Ph. kwamen uit het oude
Gri. ; bij de Rom. nauwelijks te bespeuren.
In de 16e eeuw brak een nieuw tijdperk der
Phil. aan.
Phiegma, (Tat.) slijm, traagheid, onverschilligheid.
Phiegmatiek
of Phlegmatisch, slijmerig,
PHONOGRAAF.
slijmbloedig ; (fig.) koudbloedig, ongevoelig,
onverschillig, lauw.
van was ; door de geluidtrillingen wordt door
Phiegmaticus, engevoelig, koudbloedig, on- de stift kleine indrukken in de was gemaakt
aandoenlijk mensal, niet vatbaar voor aan- en door deze oneffenheden wordt later weer
doeningen.
een stift, waaraan een klankplaatje, in trilPhleum, doddegras, fam. der Gramineeen. ling gebracht.
Phlox, Vlambloemen, een sierplant.
Phonola, een automatisch instrument, dat
in de oudheid een kuststrook de piano door luchtdruk bespeeld.
Phoenicia,
van het tegenwoordige Syrie, kwam door de
Phormium, N.-Zeelandsch vlas, fam. der
gunstige Egging in hoogen bloei, en was lan- Liliaceeen ; bladen tot 1 M. lang, wier taaie
gen tijd het middelpunt van handel en stengels voor vischnetten worden gebruikt.
scheepvaart. Door Alexander den Groote inPhosphaten, phosphoorzure zouten.
genomen, door de Egyptenaren verwoest.
Phosphoor, of Phosphor, Phosphorus, een
enkelvoudige chemische verbinding ; komt in
de natuur niet voor, meest als phosphorzure
kalk, als zout in vleesch, beenderen en eenige
mineralen. Is meest geel, Brandt bij 50 gr.
met een helder licht, scherpe dampen verspreidend, terwijl witte P. reeds bij eenigen
stoot ontbrandt ; is in water niet op te lossen.
Phosphorescentie,
het vanzelf lichtgeven
van lichamen in 't duister, reeds bij lage
temperatuur ; komt veel bij mineralen en verrottende stoffen voor en bij Phosphor houdende stoffen.
Phosphoriseeren, het uitstralen van licht,
zonder vuur.
Phosphorvergiftiging, treedt reeds op bij
gebruik van 3 a 6 e.g. ; veroorzaakt braking,
buikpijnen.
Tegenmiddelen :
vreeselijke
PHOENIX.
braak- en afvoermiddelen, eiwit, meel, magnesia, maagpompen ; geen vet of olie.
Photinia, plantengeslacht der Rosaceeen.
Phoenix, de dadelpalm, boomen uit de
, (Gri.) licht
Photo
tropen, kunnen ]5 a 20 M. hoog worden en
-
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Photochemie, de leer van de scheikundige
Physische therapie, de geneeswijze, zonder
werking van het licht.
medicamenten en slechts door natuurlijke
Photoglyphie, het vermenigvuldigen van middelen, als water, licht, lucht, electriciphotographieen met de pers.
teit, massage, enz.
Photographie, de kunst om door de werPhysophore, een polypsoort uit de Midd.
king van het licht, beelden (lichtbeelden) op Zee.
geprepareerd papier of andere stoffen te
Phytelephas, een palmsoort uit Columbia
verkrijgen. Hiervoor gebruikt men meest zil- en Peru. Ivoorpalm, de opgedroogde sappen
verzouten ; deze worden door licht zwart. der vruchten leveren een waste stof op ivoor
Het eerst 1727 door Schultze ontdekt. Da- gelijkend en voor allerlei doeleinden geschikt.
guerre was het, die de eigenlijke phot. uitPhytobiologie, (Gri.) de leer der planten,
vond. Na hem maakte de kunst een groote van het leven der planten.
vlucht en wordt nog steeds verbeterd.
Phytomorphosen, versteende planten.
Photophoon, instrument om klanken door
Piaam,
dorp, gem. Wonseradeel, Friesl.,
lichtgolven over te brengen.
130 inw.
Photosfeer, het lichtend omhulsel der zon.
Piacenza,
voormalig hertogdom, thans
Phototypie, lichtdruk.
prov. van It., 2355 K.M. 2 , 245,126 inw.
Phragmites, plantengeslacht der Grami- Hoofdst. P., 36,064 inw. ; textielindustrie.
neeen ; een bekende rietsoort uit moerassen,
dient voor dakbedekking.
Phrase, (Gri.) spreekwijze, uitdrukking, zin.
Phraseologie,
verzameling van spreekwij-

Piacevole, (It.) liefelijk, bevallig.
Pianino, gelijk een piano, doch met verti-

cale snaren.
Piano, bekend muziekinstrument, eigenlijk
zen, uitspraak van een taal ; (fig.) holle, Piano-forte ; werd 1520 uitgevonden, doch
leege taal, niets omvattende rede, onsamen- de aanslag was nog niet, zooals thans, te
hangend.
regelen. Het thans gebruikte toetswerk werd
Phrygie, landschap in W.-lijk Klein-Azie, 1711 uitgevonden.
werd 130 v. Chr. door de Rom. veroverd ; de
Piano forte, zie Piano.
bewoners waren een kunstlievend yolk.
Pianola, hetzelfde als phonola.
Phthiotis, landschap in het oude Thessalia,
Pianosa,
It. eiland in de Thyrrheensche
thans met Phikos een Gri. monarchic, 6084 Zee, 774 inw.
K.M. 2 , 147,297 inw. Hoofdst. Lamia.
Pianissimo, afgekort p.p., zeer zacht.
Phthisis, (Gri.) tering.
Piaster, munt van verschillende landen;
Phylax, (Gri.) wachter.
in Turkije, ongev. 11 cent ; Eg. 121 cent ;
Phyllocactus, blad-cactus, vleugelcactus.
Mexico 6 cent. Zie Peso.
Phylloxera, druifluis.
Piatra, stad in Rumenie, 17,391 inw.
Piauhy, rivier in Braz., 550 K.M. lang.
Phylogenese,
(Gri.) ontwikkeling der
soort ; de leer der ontwikkeling der soorten.
(2) staat in Braz., 301,797 K.M. 2 , 267,609
Physiator, natuurarts, natuurdokter.
inw. ; hoofdst. Therezina.
Piazza, (It.) plain, marktplein.
Physiatrie, de geneeskracht der natuur.
Physica, natuurkunde, r atuurleer, -wetenPiazza Armerina, stad op Sicilia, It. prov.
schap, omvat vele vakken ; voorheen alles Caltanisetta, 24,379 inw.
Picador, stierenvechter te paard.
wat het natuurleven betrof, thans meer de
Piccini, (Niccola) It. componist, 1728/1800.
verschijnselen, die niet berusten op verandePiccolo, (It.) klein ; kleine fluit (Flauto P.).
ringen der bestanddeelen, o. a. de mechani(2) jongste kellner.
sche P. (evenwicht, beweging) ; optiek (leer
Picea, Spar, fam. der Coniferen.
van het licht) ; magnetisme, electriciteit,
Pichegru, (Caries) Fr. generaal, 1761/1804 ;
warmte enz. In de oudheid zijn niet veel vertegenwoordigers dezer wetenschap aan te trok 1794 Ned. binnen, stelde zich aan het
wijzen, doch met Copernicus (15M) trad een hoofd der samenzwering ten gunste der
nieuw tijdperk in. Zie natuurkunde.
Bourbons. 1797 verbannen, '98 gevlucht. 1804
Physicus, natuurkundige.
gevangen genomen wegens samenzwering
Physiek
of Phisisch, natuurkundig, na- tegen Napoleon en in de gevangenis getuurlijk ; lichamelijk, dierlijk.
worgd.
Physiogenie, leer der levensverrichtingen.
Pichincha, vulcaan, 4787 M. hoog in de
Physiognomie,
uiterlijke worm ; gezichts-, prov.
P., 23,402 K.M 2 ., 205,000 inw., in
gelaatsknnde ; kennis om uit het uiterlijk Ecuador. Hoofdst. Quita.
iemands karakter te kennen.
Pichler, (Adolf von) Duitsch dichter, 1819/
Physiologie, (Gri., natuurleer) leer en 1900.
wetenschap der natuurlijke gesteldheid en
Pic nic, (Eng.) een maaltijd buiten, b.v.
levensverrichtingen der bezielde natuur.
in 't gras, waarbij ieder der deelnemers
Physiosnosie, natum kenni s.
voor zich self jets heeft rnedegenomen.
Physisch, zip Physiek
Pickpocket, (Eng.) zakkenroller.
-
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Pico, een der Portugeesche Azoren, 447 1888/93 gouverneur-generaal van Ned.-Indie.
K.M2 ., 28,921 inw.
Pijnbank, een werktuig, waarop voorheen
Picrine zuur,
koolstikstofzuur, ontstaat een beschuldigde werd gelegd om langzaam
door inwerking van salpeter-, op carbol- diens ledematen uit te rekken, om hem tot
zuur ; is een gele of groene vloeistof en een bekentenis te brengen.
springstof.
Pijnboom, zie Pinus.
Pictura, (Lat.) schilderkunst.
Pijpaarde, een witte, blauwachtige kleiPiece, (Fr.) stuk ; geldstuk, muziekstuk. soort, zonder kalk of ijzer, uit Eng. of
Piedestal, (Fr.) voetstuk, zuil ; onderstuk Belg. ; wordt in vuur geheel wit. Gebruikt
van een standbeeld.
tot het bakken van allerlei voorwerpen en
Piemont, voormalig vorstendom, thans ook tot het witmaken van leder enz.
landschap van It., omvat 4 prov., 29,378
Pikant, (Fr.) stekend, scherp, prikkelend.
K.M2 ., 3,317,401 inw. Zeer vruchtbaar ;
Pikanterie, wangunst, nijd, jalouzie.
wijnbouw. Hoofdst. Turijn.
Piket, veldwacht, een altijd klaarstaande
Piepers, een vogelgeslacht van ongev. 80 troep soldaten. (2) paaltje in den grond als
soorten, over de geheele aarde verspreid ; merk of teeken. (3) een soort kaartspel.
gelijken veel op leeuwerikken.
Pikeur, jager te paard ; voorrijder ; paarPier, havenhoofd, steiger, dam.
denafrichter.
Pierce, (Franklin) 1804/69 ; was 1853/57
Pikol, handelsgewicht op Java, Madras en
president der Ver. Staten.
in China, 61 K.G. plus minus.
Pierrot, (It.) hansworst, grappenmaker.
Pilaster, (Fr.) vierkante pilaar of zuil.
Piershil, gem., Z.-Hell., bij Oud-Beierland,
Pilatus, (Pontius) Rom. landvoogd van
845 inw.
Judaea, in den tijd van Jezus ; was overPierson, (Nicolaas Gerard) Ned. staats- tuigd van diens onschuld, doch veroordeelde
man, 1838/1909 ; financier, lid van de Tweede hem ter dood op het aandringen van het
Kamer. 1891/94 en 1897/1901 minister van yolk en de hoogepriesters. Bleef 10 jaar op
financien.
zijn post en men verhaalt, dat toen hij ter
Pieteit, vroomheid ; kinderlijke liefde,
yerantwoording naar Rome werd geroepen,
woonten.
hij zich zelf heeft gedood. De acte van P.,
Pieter, (St.) gem., Limburg, bij Maastricht, die de Gr.-Kath.-Kerk beweert te bezitten
2037 inw.
is valsch.
Pieterburen, dorp, gem. Eenrum, Gron.,
(2) berg der Voor-Alpen, aan het Vier700 inw.
woudstedenmeer, 2133 M. hoog.
Pieterman, (Trachinus) fam. der baarsPilatusvischje, (Callionymus Lyra) schelachtige visschen, zijn met een sterken, ver- vischduiveltje, leeft op de Ned. kusten.
giftigen stekel gewapend ; leven in de N.Pilcomaya, rechter-zijrivier van de Parazee. Zijn zeer vraatzuchtig.
guay, 1100 K.M. lang.
Pieter Maritsburg, hoofdst. der Eng.-Z.Pilica, rechter-zijrivier van de Weichsel.
Afrikaansche kolonie Natal, 28,500 inw.
Pilo of Pillow, een halfkatoenen, halflinPietersbierum,
dorp, gem. Barradeel,
nen, geschoren stof •;e z er sterk.
Friesl., 500 inw.
Pilsen, stad in Bohemen, 68,292 inw.;
Pieterspenning, (Sint) offergave der R.bierbrouwerijen, industrie, mijnen.
Kath., aan den paus.
Pilularia, Pilkruid, pilvaren, een waterPieterzijl, dorp, gem. Grijpskerk, Gron.,
plant met schadelijke bladeren.
400 inw.
Pimenta officinalis, altijd groene boom uit
Pietje, oude Ned. zilvermunt, 322 cent.
Pietrasanta, stad, It. prov. Lucca, 17,444 N.-Indie ; de kleine gedroogde onrijpe
vruchtjes levered de pement, een geurige
inw.
Pigment, (Lat.) verfstof, kleurstof der specerij.
Pimpernel, (Poterium) fam. der Umbellihuid en haren.
feren ; een der soorten levert het anijszaad.
Pij, pelderienjas, wijd kleedingstuk.
Pinar del Rio, stad op Cuba, 29,497 inw.
Pijjakker, pijjekker, wambuis.
Pince nez, neusklemmer, knijpbril.
Pijl, het voorwerp, dat door een boog
Pincet, kleine tang der chirurgen.
wordt weggeschoten ; (2) sterrenbeeld in den
Pindus, gebergte in N.-Gri., 2168 M. hoog.
Melkweg.
Pinega, zijrivier van de Dwina, 528 K.M.
Pijier, pilaar, steunpunt in 't water voor
bruggen of bouwwerken.
lang.
Pijnacker, gem., Z.-Holl., bij Den Haag,
Pinerolo, stad, It. prov. Turijn, 18,250 inw.
1939 inw.
Ping jang, vestingstad in Korea, (PhyoengPijnacker Hordijk, (Cornelis) Ned. staats- jang), 74,850 inw. ; 15/9 1894 overwinning
man, 1847/1908 ; lid van de Tweede Kamer. der Jap. over de Chin.
-

-
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Pingjum, dorp, gem. Wonseradeel, Friesl.,
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op vochtige plaatsen, in 't water op rottend
hout en ook als parasieten op visschen.
Pinguin, vetgans ; loopt onbeholpen. Is
Pistoja, stad, It. prov. Florence, 62,606
een goed duiker en zwemmer.
inw.
Pink, bekend platboom-visschersvaartuig.
Pistool, klein vuurwapen ; ook een goudPinksterbloemen, inheemsche naam voor munt van verschillende landen.
Iris.
Pisuerga, Sp. rivier, 224 K.M. lang.
Pinksteren of Pinkster, een oorspronkelijk
Pitch-pine, hout van een Am. pijnboom;
Joodsch feest, 50 dagen na het Paaschfeest. goed bestand tegen bederf en worm.
Was eerst een oogstfeest, later ter herinnePithecantropus erectus, zie Dubois (1).
ring aan de uitstorting van den heiligen
Pitman, (Isaac) Eng. paedagoog, 1813/97 ;
geest en de stichting der eerste Christelijke vond het thans meest verbreide Eng. stenogem. to Jerusalem. 805 werd dezen dag tot graphische systeem uit.
een feestdag gemaakt en 1094 werd het feest
Pittsburgh,
stad, staat Pennsylvania
verlenad tot 2 dagen.
321,616 inw. ; uitgebreide ijzerindustrie.
Pinos, (Islede) Sp. eiland bij Cuba, 2180
Pittsfield,
stad, staat Massachusetts,
K.M2 ., 3199 inw. Hoofdpl. Nueva Gerona.
22,766 inw.
Pinscher, naam voor eenige hondensoorten.
Pityusen, Sp4 eilandengroep in de Midd.Pinsk, stad, Russ. gouv. Minsk, 27,938 inw. Zee, 688 K.M 2 ., 24.466 inw.
Pint, oude inhoudsmaat, te Amsterdam,
Piura, prov. van Chili, 40,810 K.M. 2 ,
0.606 L.
135,502 inw. Hoofdst. P., 8000 inw.
Pinus,
pijnboom, fam. der Coniferen;
Pius, naam van 10 pausen ; naam beleveren goede houtsoorten, o. a. grenenhout. teekent vroom. I, de heilige, 140/155 ; werd
Pion, boar of looper in 't schaakspel.
gemarteld. II, 1458/64, geb. 1405 ; speelde
Pionniers, voorloopers ; soldaten, belast met
een groote politieke rol, versterkte het
het graven van schansen, loopgraven en het pausdom, gaf verschillende geschriften uit.
opslaan van kampen.
III,
1503 ; ,overleed reeds hetzelfde jaar.
Pipa, een Z.-Am. padsoort.
IV, 1559/65, geb. 1499 ; verzachtte de inquisitie. V, heilige, 1566/72, geb. 1504 ; was
langen tijd een wreed inquisiteur en als paus
verscherpte hij de wetten, trachtte de geestelijken tot een zedelijker levenswandel te
brengen, steunde Philips II van Spanje,
tegen de Ned. Werd 1712 heilig verklaard.
PIPA.
Piper, zie Peper.
VI, 1775/98, geb. 1717 ; werd met veel strijd
Pique, heimelijke haat, bedekte nijd ; gekozen. Wist door zijn vriendelijkheid de
piek, spies.
gunst te verwerven, streed tegen de verPiraat, (Gri.) zeeroover ; roover.
kwisting der kerkelijke gelden, doch bevoorPiraeus, havenstad van Athene, 1835 ge- rechtte zijn fam. Verloor Avignon, protessticht, 34,327 inw.
teerde tegen de handelingen in Frankr. en
Piramide, zie Pyramide.
werd 1798 gevangen genomen ; stierf in de
Pirano, havenstad in Istria 13,339 inw.
gevangenis. VII, 1800/23, geb. 1742 ; hij
Pirenne, (Prof. dr. Henry) Belg. histori- veroordeelde de wijsbegeerte als de bron van
cus, geb. 1862 ; prov. to Gent. Schreef o. a. alle ellende. Met help van 0.-rijksche solda„Geschiedenis van Belgie".
ten kwam hij in Rome, kroonde 1804 to
Pirmasens, stad, prov. Rijnpfalz, Beieren, Parijs Napoleon. 1809 werd hem het wereld30,195 inw. schoenenindustrie.
lijk gezag ontnomen ; sprak den ban over
Pirna, stad, Saksische prov. Dresden, aan alien uit, die daaraan hidden mode, geholde Elbe, 18,296 in w. ; industrie.
pen. Werd gevangen genomen; stelde de
Pisa, It. prov. 3123 K.M 2 ., 320,829 inw. orde der Jezuieten en de Inquisitie weder
Hoofdst. P., aan de Arno, 61,321 inw. Al- in. VIII, 1829/30, geb. 1761; ook onder hem
daar de scheeve toren Campanilla ; textiel- bloeide de inquisitie. IX, 1846/78, geb.
industrie on tevens zeebadplaats.
1792 ; gaf den kerkstaat, 1848, een
Pisang, zie Banaan.
vrijzinnige grondwet en zijn toestemming
Pisolith, een kalkgesteente.
tot verbanning der Jezuieten, doch
moest vluchten ; keerde in Rome terug
en begon een verschrikkelijke reactie
in
te voeren. Verkondigde 1854 de
PISSEBED.
onbevlekte ontvangenis als dogma en '64 de
Pissebedden, _(Isopoda) een freslacht van onfeilbaarheid .van den pauselijken leerstoel.
schaaldieren, seer plat, van gedaante; levels Werd bij de inname van Rome, 1870, in het
1100 inw.
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Vaticaan opgesloten. Hij meende onder bij- nismen, die zich voeden en voortplanten,
zondere bescherming van Maria te staan. doch wien men geen bewustzijn, gevoel of
X, 265ste paus, geb. 1835 ; werd 1903 tot willekeurige bewegingen toeschrijft. Daalt
paus gekozen. Verklaardo 1909 Jeanne men echter tot lagere orden of of komt men
tot hoogere, dan wordt hetweder moeilijk
deze van de dieren en de doode stof te
onderscheiden. Ook de planters zijn in vele
klassen en orden verdeeld, evenals de dieren
en ook verschillende systeems zijn daarbij
gevolgd.
Plantigrada, de zooltreders, b.v. beren.
Plantin of Plantijn, (Christophorus) vermaard boekdrukker, 1555/89.
Plasma, vloeibaar gedeelte van bloed en
lymphe.
Plastiden, slechts uit een cel bestaande
PIUS X.
wezens.
Plastiek of Plastisch, het vormen van
d'Arc heilig ; vierde zijn 25-jarig priestervoorwerpen als beelden enz., uit klei, gips,
schap.
Pius orde, orde, 1847 door Pius IX ge- leem enz.
Plata, zie Rio de la Plata.
sticht ; 3 klassen.
(2) stad in Argentinie, 45,410 inw.
Pizarro, (Francisco) ontdekker en verPlataan, (Platanus) een hooge boomsoort ;
overaar van Peru, 1478/1541 • werd vermoord.
Pjatigorsk, plaats, Russ.-kaukasie, 18,638 komt ook veel in Ned. voor.
Plata Staten , (La) de verschillende laninw.
den om de Rio de la Plata in
zie
Plaatsbepaling, zie Lengte en Breedte.
Argentinie, Brazilie, enz.
Plaatzwammen, paddestoelen.
Plateau, (Fr.) hoogvlakte.
Placenta, moederkoek, nageboorte ; het
Plateel, soort aardewerk, is beschilderd.
sponsachtige, vaatrijke orgaan, waardoor
Platina, een edel metaal, komt gedegen
het kind in het moederlijk lichaam het voedvoor, meest als rondo of platte korrels ; is
sal ontvangt.
Plaggen, de stukken afgestoken heide- zeer hard en rekbaar, soms magnetisch en
heeft een metaalglans. Het is moeilijk smeltgrond.
Plagiaat, letterdieverij, boekenplundering, baar en slechts in koningswater op te lossen.
het overnemen van stukken uit andermans Soortelijk gewicht 25.46. Wordt gevonden in
workers en uitgeven voor eigen work. Z.-Am. en Borneo. Heeft hooge waarde voor
de wetenschap.
Plaid, (Eng.) omslagdoek, reisdeken.
Plato, een der meest beroemde Gri. wijsPlainfield,
stad, staat New-Jersey, N.geeren, geb. 430 v. Chr. ; was 407/399 v.
Am., 25,369 inw.
Planetarium, een toestel tot aanschouwe- Chr. leerling van Socrates, stichtte daarna
lijke voorstelling der bewegingen der pla- een school to Athene. Gest. 348 v. Chr. Hij
neten om de zon. is de stichter van de „academie", schepper
Planeten, dwaalsterren, noemt men de der ideeen-leer en het realisme ; 44 kunsthemellichamen, die zich om de zon bewegen voile dialogen houden zijn leer in. Als ware
en van deze Licht en warmth ontvangen. voorwerpen van weten beschouwde hij de
Deze zijn : Mercurius, Venus, aarde, Mars, dingen, die niet door de zintuigen waarneemtroiden, Jupiter, Sa- baar waren, doch de ideeen daarvan.
de Planetoiden of As
Platonisch, bovenzinlijk, buiten het voorturnus, Uranus en Neptunus.
Planetoiden of Astroiden, naam voor de warp om. P. liefde, vrij van zinnelijkheid.
Platvisschen, o. a. bot, schol, tarbot, tong.
kleine planeten, die zich tusschen Mars en
Platvoeten, is een misvorming van de
Jupiter bevinden ; hun aantal is tot (1905)
520 gestegen. Men vermoedt, dat deze voor- voeden, de zool raakt bij het loopen geheel
heen to zamen een groot hemellichaam heb- den grond.
Plauen, stad, Saksen, prov. Zwickau,
ben gevormd, door een of andere oorzaak
76,471 inw.
uiteen gesprongen.
Plautus,
(Titus Maccius) Rom. blijspelPlanimetrie, zie Geometrie.
Plantage, (Fr.) aanplanting ; meest van dichter, 254/284 v. Chr.
Plebejers, waren in het oude Rome de
Europeanen in de Tropen.
Plantagnet, Eng. koningshuis van 1154/ nakomelingen van de naar de stad overge1485.
brachte Latijnen en andere overwonnen volPlanten, noemt men die levende orga- keren, die eerst geheel geen burgerrecht be-
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zaten, doch na veel strijd, broksgewijs gelijk
Pluto, (bijnaam voor Hades) broeder van
werden gesteld ; later een uitdrukking voor Zeus, God der onderwereld.
Plutocratie, geld-heerschappij.
het lagere, mindere yolk, gebruikt door adel
en rijken en thans nog gebruikt als het
Plutus, de god der rijkdom.
Pluvismeter, regenmeter.
woord Plebs.
Pluvius, bijnaam voor Jupiter als regenPlebs, zie Plebejers.
Plecht, dek, voor en achter, van een klein brenger.
Plymouth, havenstad, Eng. graafschap
vaartuig
Plehwe, (Konstantinowitsj) Russ. staats- Devon, 107,509 inw.; is een zeebadplaats,
man, 1846/1904 ; was '81 politie-directeur, heeft groote dokken en een. sterrenwacht.
P. M., afkorting voor pro memoria, ter
1902 minister; getroffen door een bom.
Pleladen of Plejaden, waren de zeven gedachtenis ; pro mille, per of ten ciniz ,r).1;
dochters van Atlas en Pleione ; zij werden past meridiem, namiddag.
Pneuma, (Gri.) adem, geest, lucht.
door Orion vervolgd en aan den hemel gePneumatiek, de leer der luchtbewegingen;
plaatst als sterrenbeeld.
(2) het sterrenbeeld is to vinden aan den ook de leer der geesten.
Pneumatisch, door middel van lucht ; de
hals van het beeld Stier.
Pleidooi, de pleitrede van den advocaat bij lucht betreffend ; ook de geesten betrerir3nd.
Pneumococcus, kogelbacterie, oorzaak der
een terechtzitting.
Plengoffer, was bij de ouden een offer, longontsteking.
Pneumonia, (Gri.) longontsteking.
waarbij wijn of bloed op het altaar gegoten
Po, grootste It. rivier, mondt met talrijke
werd.
armen in de Adriatische zee, 570 K.M. lang.
Pleuritis, ontsteking van het borstvlies.
Poa, een grassoort, heeft 11 soorten, waar(kogelalgen) een microscoPleurococcus,
pisch klein, stoffig overtreksel op boomer onder het overal in 't wild groeiend Bras.
P000, (It.) weinig.
en planter ; bestaat uit enkele celletjes, die
Podagra, jicht.
elk op zich zelf staan.
Podiebrad,
(George Boczko von) koning
van Bohemen, 1458/71, geb. 1420 ; werd '66
door paus Paulus II verbannen.
Podium, (Lat.) verhooging, voetstuk ; deel
van een tooneel, voor het gordijn.
, Gri voorvoegsel, bet. voet
Podo
Podolie,
Russ. gouv., 42,018 K.M. 2 ,
3,031,513 inw. Hoofdst. Kamenez-Podolk.
PLEVIER .
Poederoijen, gem., Geld., bij Zaltbommel,
Plevier, (Charadrius) geslacht van vogels, 1107 inw.
(Pohl) eiland bij Mecklenburg, 37
Poel,
meest op lage landen en aan rivieren ; geK.M. 2 , 2100 inw.
lijken veel op de kievit.
Poeloe-taut, eiland bij Borneo, 800 inw.
Plewna, stad in Hong., 18,709 inw.
Poerbalinggo, stad, 13,311 inw., in de res.
Plinius, (Gajus) de oudere, Rom. schrijver,
Banjoemas, Java.
23/79 na Chr.
Poerworedjo, plaats, res. Bagelen, Java,
(2) (Gajus) de jongere, Rom. schrijver,
11,430 inw.
62/110 na Chr.
Poetisch, dichterlijk, mooi klinkend ; in
Plisseeren, plooien, regelmatig vouwen.
Plock, Russ.-Poolsch gouvernement, 10,878 versmaat ; (ook) verheffend, indrukwekkend.
Poezie, (Gri.) de dichtkunst; het dichterK.M. 2 , 556,877 inw. Hoofdst. P., 27,073 inn.
lijke gevoel ; dichtmaat ; ook iets, dat inPlojescht, stad in Rumenie, 42,687 inw.
Plombeeren, het vullen met een metaal of druk maakt op kunstgevoel, op schoonheidsgevoel, dat verheft.
andere stof, van holle kiezen.
Poggendorf, (Johann Christiaan) Duitsch
Plozk, zie Plock.
natutirkundige, 1796/1889.
Plumpudding, een Eng. puddingsoort.
Point, (Fr.) punt, kaap.
Pluralis, (Lat.) meervoud.
Point de Calle, stad op Ceylon, 37,326 inw. ;
Plus, (Lat.) meer, en, erbij (+).
haven ; uitvoer van koffie.
Plusminus, min of meer, ongev. (±).
Point d'honneurs, eerezaak, eergevoel.
Plusquamperfectum, (Lat.) meer dan volPoint-a-Pitre % havenstad, eiland Guadetooid verleden tijd.
Gri. historieschrijver, 40/120 loupe, W.-Indie, 16,506 inw. ; suikeruitvoer.
Plutarchus,
Poitiers, hoofdst., Fr. dep. Vienne, 39,888
na Chr. ; naam voor een levensbeschrijving.
Pluteus, (Lat.) bij de Rom. een schutdak invi.
Pokhout, zie Guajakhout.
voor aanvallen van vestingwerken.
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Pokken, een besmettelijke huidziekte, is
zeer besmettelijk, gaat gepaard met hevige
koorts; van de puistjes en wondjes op de
huid blijven meest litteekens. Voorheen
eischte deze ziekte 10 91,', der sterfte, thans
nog geen 2 %.
Pola, stad in Istria, 45,052 inw. ; veel oudheden.
Polair, de polen betreffend.

Poi

van. Rusl. 111,780 K.M. , , Pruisen 54,898
K.M. 2 , O.-rijk 45,922 K.M. 2
(2) Russ. prov., 127,319 K.M. 2 , 9,455,934
inw. ; hoofdst. Warschau.
(3) zie Pool.
Poliepen, in de geneeskunde, ziekelijke
woekeringen, gezwellen, etterbuilen.
(2) veelvoeten, een groote groep van neteldieren, die te zamen een groote fam. vormen, vastgehecht op een zoogenaamden stok

(Henri) Ned. vakorganisator en
Polak,
Sociaal-Democratisch spreker, geb. 1868;
president der Ned. Diamantbewerkersbond.
(2) (Abraham) Ned. journalist, geb. 1842 ;
was 1880/1908 hoofdred. van het „Algem.
Handelsblad".
(Herman Joseph) Ned. literator, geb.
(3)
1844 ; prof. te Gron.
Polarisatie,
(van het licht) de toestand,
POLIEP.
1808 door Malus ontdekt, van het licht,
nadat het dadelijk van de bron komende,
(P. stok). Vormen schijnbaar een groot beest
opgevangen wordt en alle stralen in een en met verschillende vangarmen. Zie koraaldezelfde richtin,v, worden geleid.
poliepen.
(Karel Maria Polydoor)
Pol de Mont,
Polijsten, het aanbrengen van gladde zijden
Vlaamsch dichter, geb. 1856 ; schreef o. a.
aan mariner, graniet enz.
Polikliniek, inrichting tot behandeling van
loopende patienten ; stedelijke heelkunde.
Polls, het stuk, dat de voorwaarde van een
gesloten verzekering inhoudt.
Politic, het korps dat aangesteld is door
rijk of gemeente, tot handhaving der orde
eigendommen. Thans
en bescherming der
heeft men ook P. voor aparte deelen van
K. M. P. POL DE MONT.

„Waarheid en Leven", „Rijzende Sterren",
„Iris".
Polemiek, (Gri.) twistleer, deputeerkunst,
twistgesprek, geschrijf, pennestrijd.
Polen, een voormalig, zelfstandig koninkrijk, thans gedeeld, bereikte in de The eeuw

dienst, o. a. haven P., gezondheids P., enz.
Politick, staatswetenschap, staatkunde;
de leer, de kunde een staat to besturen ; de

regeering, het bestuur. Ook minder gunstig
voor geslepenheid, slues, glad ; ook naam
voor burgerkleeding.
Politoeren, het glad en glanzend maken
zijn hoogste macht. Strekte zich uit van de van hout door politoer, een oplossing van
0.-zee tot de Zwarte-zee ; oppervlakte schellak in spiritus.
Polka, een Boheemsche dans.
1,173,000 K.M. 2 , met 35 mill. inw. Het is
Polonaise, Poolsche nationale dans.
een vruchtbaar laagland, doch werd door
Polosk, stad, Russ. gouv. Vitebsk, 20,751
ongelukkige oorlogen verscheurd ; de laatste
deeling had 1795 plaats, waarbij P. als staat inw.
Polsbroek, gem., Utrecht, bij Schoonhoven,
verloren ging. Het rijk werd in de 9e eeuw
916 inw.
Poltawa,
Russ. golly., 49,896 K.M. 2 ,
2,794,727 inw.
Poly
, (Gri.) veel
Polyandrie, veelmannerij
Polycarpen, veelvruchtigen (planten).
Polychromie, veelkleurig.
veelmannerij,
veelwijverij ;
Polygamie,
WAPEN VAN POLEN.
dubbel huwelijk
gesticht, ging eenige malen te niet, doch
Polyglotte, een werk in verschillende talen.
wist zich steeds weder vrij te maken en was
Polygram, een fig. met vele zijden.
1386/1572 een der machtigste staten van W.Polynesia, de eilandengroepen in den StilEuropa. Daarna braken burgeroorlogen uit len Oceaan.
en 1772, 1793 en 1795 namen de verschilPolypen, zie Poliepen.
lende mogendheden er steeds grooter deelen
Polyphaag, veeleter, veelvraat.
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Polyphemus, een reusachtige cycloop uit
Pondichery, hoofdpl., Fr.-Voor-Indie, aan
de Gri. mythologie ; werd door Odysseus het de Golf van Bengalen, 47,972 inw., in het
oog uitgebrand.
gouvernement P., 509 K.M. 2 , 188,526 inw.
Pondoland, Eng. protectoraat, Kaap-koloPolytechniek, alle wetenschappen en kennis, noodig voor het uitoefenen van kunst- nie, 11,120 K.M. 2 , 184,000 inw. Hoofdst.
Palmerston.
of andere ambachten.
Polytheisme, veelgodendom.
Ponds-ponds gewijs,
naar evenredigheid.
Ponjaard, dolk.
Pomade, een geparfumeerd vet voor haren
Ponorogo,
en huid.
plaats, residentie Madioen,
Java, 15,312 inw.
Pomarance, zie Citrus.
Ponsmachine,
Pommeren, prov. van Pruisen, aan de 0.een werktuig, waarmede
zee, voorheen een zelfstandig hertogdom, men in een slag een gat in een ijzeren plaat
30,112 K.M. 2 , 1,634,832 inw. Hoofdstad drukt.
Ponta-Delgada, hoofdst. der Azoren-eilan
Stettin.
Pommersche-Haff, een inham van de 0.- den, 17,914 inw.
Pont-a-Mousson, stad, Fr. dep. Meurthezee, aan de mondingen van de Oder, gedeeld in Kleine- en Groote Haff. Wordt ook et-Moselle, 12,499 inw.
Pontevedra,
wel Stettiner Haff genoemd.
Sp. prov. in Galicia, 4391
K.M. 2 , 457,262 inw. Hoofdst. P., aan den
Pomona, godin van den tuinbouw.
Atl. Oceaan, 19,996 inw.
Pontianak,
landschap van Borneo, met
hoofdst. P., 17,229 inw.
Pontifex, (Lat.) priester, bisschop ; P. Manimus, priester-koning, paus.
Pontificaat,
(Lat.) priesterschap ; pauselijke waardigheid.
Pontius-Pilatus, zie Pilatus.
—
Pontus, een deel van Klein-Azie.
POMPEN.
Pontypridd, stad in Wales, Eng. graafGlamorgan, 32,319 inw. ; steenkoolPomp, bekend instrument om water naafi schap
mijnen.
boven te voeren; vele soorten.
Pony, (Eng.) een kleine paardensoort.
Pompadour, (Jeanne Antoinette Poisson,
Pool of polen, de beide uiteinden van een
markiezin de) maitresse van Lodewijk XV
van Fr., 1721/64; bevorderde wel kunst en as, waarorn een lichaam zich beweegt; de
wetenschap, doch hielp het land ruineeren. denkbeeldige, aardrijkskundige punters op
Pompeji, was een bloeiende havenstad van de aarde ten N. en Z., waarom deze zich
Campania, in It. ; 79 na Chr., door een uit- zou bewegen. Deze plaatsen schenen ontoebarsting van den Vesuvius, geheel met lava gankelijk voor den mensch te zijn, ofschoon
hvoortdure nd ie,
n spande
d
lan den
bedolven ; sedert 1748 hebben uitgravin gen menzic
daarom te ontdekken en te on derzoeke.
n.
plaats.
1909 keerde luitenant Shackleton terug
Pompejus, (Gnaeus P. Magnus) beroemd
Rom. triumvir, geb. 106 v. Chr. ; aanhanger met het bericht de Z.-pool tot op 111 miji
't zelfde jaar keerde
van Sulla tegen Marius. Beeindigde 71 v. te hebben genaderd.
Chr. den slavenoorlog, versloeg Mithridates terug Cook en Peary met de berichten, de
en verjoeg de zeeroovers. Sloot 60 v. Chr. N.-pool in 1908 te hebben bereikt. Zie N.het eerste triumviraat met Caesar en Cras- pool-expedition.
(2) De Magnetische pool of polen, zijn do
sus ; 49 v. Chr. ontstond oorlog tusschen
Caesar en P., waarbij de laatste in 48 v. Chr. plaatsen op de aarde, waar deze het meest
verslagen werd en in Eg. vermoord. op de magneetnaald werkt, dus waar de helPompelmoes, een heerlijke zoet-zure vrucht ling der magneetnaald nul is. Deze vallen
niet samen met de geographische polen (Zie
uit India ; zie Citrus decumana.
Pompoen, (Cucurbita Pepo) ook wel kale- no. 1 .).
(2) Ook de beide einden van een magneet
bas, groeit in Midd.-Azie.
Ponape, een der Carolinen-eilanden, 347 en van een galvanischen stroom noemt men
polen.
K.M. 2 , 2000 inw.
Poolcirkels, de denkbeeldige cirkels over de
Ponce, stad op Portorico, 27,952 inw.
Pond, een gewichtseenheid in vele landen, aarde getrokken, evenwijdig aan do evennachtslijn en zooveel graden van de polen
-1 K.G.
?onderabal, weegbaar.
de wee
PonderabiliOn,
licharnen.

verwijderd, als de helling van het vlak van

;bare stoffen of den zonneweg op dat van den evenaar bedraagt, 23° 27/.
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gem., Z.-Holl., bij Ridderkerk, 5663 inw. ; 5/5 1814 tot 26/2 1815 woonplaats
van Napoleon.
Port-of-Spain, hoofdst., Eng. eiland TriniPoortvliet, gem., Zeel., bij Tholen, 1649
dad, W.-Indic, 34,037 inw.
inw.
Porto-Maurizio, It. prov. in Ligurie, 1213
Poot, (Hubertus Cornelis van) Ned. dichK.M. 2 , 132,847 inw. Hoofdst. P., 6309 inw.
ter, 1689/1733.
(Puerto-Rico) het O.-lijkste
Portorico,
Pop, een der gedaanten van een insect,
waarin deze zich voor de laatste verwisseling eiland der Groote Antillen, 9314 K.M. 2 ,
953,243 inw. Het is een vruchtbaar, maar
voorbereidt.
Pope, (van het Lat. Papa) een wereldlijk bergachtig land met gezond klimaat ; hoofdprod. : koffie, suiker, tabak. Hoofdst. San
geestelijke der Gri. Kath. kerk.
Poperinghe, stad, Belg. prov. W.-Vlaan- Juan ; het werd 1493 door Columbus ontdekt, sedert 1898 territorium van N.-Am.
deren, 11,112 inw.
havenstad van Eg., aan de
Port-Said,
algemeen, volksmatig, bij het
Populair,
Midd.-zee en het Suez-kanaal, 42,095 inw.
yolk in aanzien.
Portsmouth, stad, Eng. graafschap Hamps(Populus) plantengeslacht der
Populier,
Salicaceeen, bekende boomsoort ; ook veel in hire, 289,160 inw. ; zeebadplaats; de grootNed. Levert Licht, zacht hout, gebruikt voor ste scheepswerven der wereld.
(2) stad, staat New-Hampshire, N.-Am.,
papier, klompen enz.
10,637 inw.
Porcelein, zie aardewerk.
(3) stad, staat Virginia, N.-Am., 17,427
sponsachtig ; met zeer kleine
Poreus,
inw.
gaatjes.
(4)stad, staat Ohio, N.-Am., 17,870 inw.
Porien, openingen, zeer kleine tusschenkoninkrijk in Z.-Europa, be-.
Portugal,
ruimten.
Pornographie, literatuur, die beschrij yin- grensd door Spanje en den Atl.-Oceaan. Oppervlakte : 92,157 K.M. 2 , 5,423,132 inw.
gen geeft van onzedelijke dingen.
Hiervan 88,954 K.M. 2 , 5,021,657 inw. op
Port, (Lat. portus) haven, zeehaven.
het vasteland. De kusten zijn vlak, overi(2) vrachtloon, bestelloon.
Port-Arthur, oorlogs- en handelshaven op gens bergachtig. Hoogste top : Malhao, 1993
het einde van het schiereiland Liao-toeng, in M. hoog ; het klimaat is gematigd ; grootste
de Gele-zee, in Mantsjoerije. Deze had Rusl. rivieren : Minho, Douro, Mondegao, Tejo,
1898 voor 25 jaar gepacht, als eindpunt van Guadiana en de Taag. Hoofdprod. : visch,
den 0.-Chin. spoorweg. 1904 door Japan hout, kurk, °lien, zout, zwavel, veel Z.vruchten en wijn. De bewoners zijn hoofdaangevalen, belegerd en 1905 overgegeven.
zakelijk Roomsch-Kath. Industrie is in P.
Portatief, (Lat.) draagbaar.
Port-au-Prince, hoofdst. van Haiti, 61,000 weinig ontwikkeld en ook de zeevaart heeft
geen grooten omvang, terwijl de handel, eens
inw.
de grootste der wereld, thans geheel niet
Porte, (Hooge) de Turksche regeering.
(Fr.) dubbele openslaande van belang is. Veeteelt en wijnbouw zijn
Porte-brisee,
goed ontwikkeld. De hoofdst. is Lissabon;
deur.
Portefeuille, (Fr.) taschje of omslag voor andere groote stad is Oporto. De regeering
is erfelijk constitutioneel : Cortes (parlement)
brieven en papieren ; het ministerschap.
Port-Elizabeth, oorlogshaven aan de Algoabaai, Kaapland, 23,266 inw.
Port-Glasgow, stad, Schotsch graafschap
Renfrew, 16,840 inw.
Port-Huron, stad, staat Michigan, N.-Am.,
19,158 inw.
Portie, deel, hoeveelheid, aandeel.
WAPEN VAN PORTUGAL.
Portland, Eng. schiereiland in het kanaal.
(2) havenstad, staat Maine, N.-Am., 50,145 heeft 2 Kamers : le, bestaat uit 155 leden,
zijnde prinsen van koninklijken bloede, 12
inw.
(3) havenstad, staat Oregon, N.-Am., bisschoppen, 90 erfelijke of door de koning
benoemde leden en verder de hoogste aan90,426 inw.
Portland-cement, een metselstof, samenge- geslagenen in de belasting. 2e, 138 leden,
voor 3 jaar direct gekozen, door inw. boven
steld uit gebrande leem en kalk.
Port-Louis, hoofd- en havenstad van het 21 jaar, die lezen en schrijven kunnen en
minstens 500 refs directe belasting betalen.
Eng. eiland Mauritius, 66,100 inw.
Porto-Alegro, hoofdstad, staat Rio-Grande- Leger in vredestijd : 33,446 man, oorlogstijd:
176,000 man. Koloniaal leger : 11,000 man.
do-Sul, Bras., 52,421 inw.
Porto-Ferrajo, hoofdst., It. eiland Elba, Spoorwegen (1905) 2462 K.M., waarvan 932
Poortugaal,

1122 inw.
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K.M. staatsbezit. Telegraaflijnen : 8641
K.M. Buiten het wasteland heeft P. bezittingen : de Azoren en Madeira verder in
Afrika en O.-Indic, te zamen 2,089,879
K.M. 2 , 7,255,516 inw.
Het land was onder den naam van Provincia Lusitania langen tijd een wingewest
van Rome, kwam toen onder de Germanen
en werd in de 8e eeuw veroverd door de
Arabieren. Alfonso I van Bourgondie wist
deze to verjagen en 1139 voor goed een
nederlaag toe te brengen Hij werd daarop
tot koning uitgeroepen. Zijn geslacht stierf
1383 uit met Ferdinand I. Daarna kwam Pedro
I, uit de zoogenaamde onechte Bourgondische linie, aan de regeering. Toen begonnen
de ontdekkingen van de verschillende landen, door P. en Spanje, welke spoedig tot
een vergelijk kwamen omtrent de veroverde
landen in Am. 1498 vond Vasco da Gama
den zeeweg naar Indic, waardoor onmetelijke schatten naar het land stroomden en
P. een der eerste Europeesche staten werd.
Doch spoedig ging deze bloei verloren. 1580
stierf de dynastie uit en onder het getwist
omtrent den opvolger veroverde Spanje het
land. 1640 werd het weder zelfstandig en
kwam Jan van Braganza aan de regeering.
De meeste bezittingen en vooral in Indio,
waren door Ned. in bezit genomen. Het land
ging steeds meer achteruit en werd 1807
door Fr. ingenomen, terwijI het hof naar
Braz. vluchtte, hetwelk daar bleef tot 1821.
Dom Pedro gaf het land 1826 een grondwet, deed afstand van de regeering, waardoor zijn dochter, Maria da Gloria, aan de
regeering kwam. Doch lang werd het land
verscheurd door partijtwisten, opstanden en
kuiperijen. Lodewijk I (1861/89) wist de
rust to herstellen, doch de financieele toestanden bleven even slecht. De schulden hebben een seer hoog cijfer bereikt en Eng.
heeft zeer veel invloed ; ook de andere landen als Fr. en Duitschl. hebben zich gemengd in de geldelijke aangelegenheden van
P. Dit verwekte en verwekt steeds groote
ontevredenheid, waarom 1908 de grondwet
opgeheven werd. 1908 werd een aanslag gepleegd op de koninklijke fam., waarbij de
koning en zijn oudste zoon het lever) lieten.
Manuel volgde zijn vader op.
Portugeesch Guinea, kolonie, W.-kust van
Afrika.

Pot

Positivisme, elke richting in de pbil., die
niet terug gaat tot het allerlaagste en van
onderen opbouwt, doch die bouwt op de
regelen en stellingen, die reeds uitgemaakt
of vastgesteld zijn.
Posterholt, gem., Limburg, bij Roermond,
1663 inw.
Poste restante, uitdrukking voor postzendingen, die niet bezorgd moeten worden,
doch worden afgehaald.
Posterijen, een tak van staatsdienst, omvat bet verzenden en bezorgen van brieven,
drukwerk en pakketten tot een zeker ge-wicht. (5 K.G.). Daaronder is begrepen de
verzending van brieven met waarde en postwissels. Verder is daaraan verbonden : rijkspostspaarbank en rijksverzekeringsbank.
Postilion, postkoetsier, postrijder.
Postscriptum, afgekort P. S., naschrift.
Postulaat,
zonder bewijs aan te nemen ;
stelling, die voorop wordt gesteld, zonder
het vaststaande to kunnen bewijzen.
Postuur, houding, stand, stelling van het
lichaam.
Potage, soep, vleeschsoep met groenten.
Potamogeton,
fonteinkruid,
een water-

plant, heeft 10 soorten.
Potasch,
neutrale koolzure soda, wordt
verkregen uit planten en houtasch.
Potchefstroom, stad in Transvaal, 2000
inw.
Potemkin,
(Georgius Alexandrowitsch)
vorst van Taurie, 1739/91 ; Russ. veldmaarschalk, gunsteling van keizerin Catharina
II van Rusl.
Potent, (Lat.) vermogend, machtig.
Potentaat, machthebber, heerscher, vorst.
Potenca, (voorheen Basilicata) It. prow.,
10,354 K.M. 2 , 490,705 inw.
Hoofdst. P.,
16,186 inw.

-

E. J. POTGIETER.

(Everhardus Johannes) Ned.
Portwijn, wijn nit de stad Oporto.
dichter en prozaschrijver, 1858/75; was red.
Poseidon, do Rom. Neptunus, de god van van „De Gids".
het water.
Potifar, of Potiphar, volgens de bijbelsche
Posen, prov. van Pruisen, 28,962 K.M. 2 , geschiedenis, de meester van Jozef, die hen"
1,986,637 inw. Hoofdst. P., 136,808 inw. : in de gevangenis wierp op aanklacht van
industrie.
zijn vrouw.
Positie, stelling, ligging, stand, toestand.
Potlood, schrijfstift van ,_;raphiet.
Positief, stellig, bevestigd, vast, gewis.
(2) zie graphiet.
Potgieter,
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rivier in N.-Am., mondt in den gunst verleenen, toestaan, doch met het
recht, het terug to nemen.
Precieus,
(Fr.)
kostbaar ; gemaakt, gePotosi, stad in Bolivia, Z.-Am., 14,365
dwongen
inw.
Predictie, voorspelling.
Potpourri,
(Fr.) allerlei, mengeling ; een
Potamac,

Atl.-Oceaan, 680 K.M. lang.

Predikant, algem. titel voor het hoofd vita
muziekstuk, samengesteld uit allerlei meloeen Protestantsche gemeente, hij, die voor de
diem.
regeeringsdistr. van Branden- kerkelijke bedieningen zorgt.
Potsdam,
Preek, de openbare verkondiging van godsburg, 20,640 K.M. 2 , 2,329,885 inw. Hoofdst.
P., 61,414 inw. ; residentie van den Duit- woord ; ook een strafrede ; lange terechtwijzing.
schen keizer ; textielindustrie.
Prefect, in Fr. commissaris van een prov.
Potter, (Paulus) Ned. landschap- en dierenPreferent, met voorrechten, bevoorrecht.
schilder, 1625/54.
Preferentie, (Preference) voorkeur, voorPotteries, een fabrieksstreek in Eng. graafrang.
schap Stafford ; porceleinindustrie.
Prefix, voorvoegsel.
Pottsville, stad, N.-Am., staat PennsylvaPregnantie, (Lat.) zwangerschap.
nie,15,710 inw. ; steenkoolmijnen.
Prelaat,
Roomsch-Kath. geestelijke van
Potvisch, een soort van walvisch met zeer
hoogen, breeden en afgestompten kop. Zie den hoogsten rang.
Premie, bijprijs, extra. prijs ; assurantieCachelot.
Poudre, (Fr.) poeder ; P. de Riz, rijstpoe- prijs.
Premier, (Fr.) eerste, voornaamste ; eerste
der, een zeker wit blanketsel.
staat New-York, minister.
stad,
Poughkeepsie,
Premiere, (Fr ) eerste voorstelling, opvoe24,029 inw.
ring van eon tooneelstuk of opera.
Pound, (Eng.) pond.
Prenziau, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
stad, It. prov. Napels, 22,907
Pozzuoli,
Potsdam, 20,229 inw.
inw.
Preparaat, toebereide zaak artsenij.
hoofdst. van Bohemen, aan de
Praag,
Preparatie, voorbereiding.
Moldau, 220,833 inw. ; machine- en textielPreponeeren, vooropstellen, vooraan plaatindustrie ; 23/8 1866, vrede tusschen 0.rij1
sen.
en Pruisen.
Prepotentie, overmacht, hoogere macht.
Practijk de uitoefening, toepassing van
Prerau, stad in Moravie, 16,738 inw.
een kunst of wetenschap.
Presbyter, oudste, ouderling, kerkbeambte.
Lat. voorzetsel: voor.
Prae*
de Gereformeerden in
Presbyterianen,
Prae advies, voorloopige meening, raad.
Eng. en Amerika, die Been bisschop erkenPraedeterminisme, voorbestemming.
nen en de kerk beheerd willen hebben door
Praedestinatie, voorbeschikking.
Praedicaat, datgene, wat van een zaak ge- Presbyters ; ontstaan ongev. 1560.
Presbyterium in de Roomsch-Kath. kerk
zegd wordt ; ook titel, graad.
Praeliminairen, voorloopige beraadslagin- de ruimte voor het hoogaltaar.
Prescott, (William Heckling) Am. geschiedgen.
schrijver, 1796/1859.
Praeludium, voorspel.
Presens, Praesens, tegenwoordige tijd.
Praeses, voorzitter eener vergadering.
Present, geschenk, gift, gave ; aanwezig.
pragmatisch, zakelijk, van
Pragmatiek,
overreiken, vertoonen, aanPresentatie,
algemeen nut, toepasselijk.
bieding.
Prahoe, vulkaan op Java.
Presentielijst, lijst der aanwezigen.
Prairie, (Fr.) weide, een uitgestrekte grasPreservatie, voorbehoeding.
vlakte.
Prakriet, Indisch dialect.
President, voorzitter, hoofd van een repuPraktijk, zie Practijk
bliek.
komitaat van Hong., 4216
Pralines, (Fr.) gebrande amandelen.
Pressburg,
Pratt, (Johann) uitvinder der schrijfma- K.M. 2 , 301,635 inw. Hoofdst. P., 65,807 inw.
chine, 1829/1905.
Pressie, druk, dwang, drang.
** Preanger Regentschappen, residentie van
afleggen, vervullen, voortPresteeren,
Java, 20,228 K.M. 2 , 2,174,144 inw. Hoofdst. brengen.
Bandoeng.
begoocheling ; ontzag, zedelijke
Prestige,
Precair, onzeker, twijfelachtig.
invloed.
het ten gebruike afstaan, uit
Precario,
Prestissimo, zeer vlug (te spelen).
Presto, snel, vlug (te spelen).
Preston, stad, Eng. graafschap Lancaster,
* zie ook Pre
112,982 inw.
** zie ook Prae
-

-
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onderstellen, vermoeden.
Pripet, rechter-zijrivier van den Dnjepr,
aanspraak maker, eischer ; 814 KM. lang.
kroon-opvorderaar.
Prisjtina, stad, Turksch vilajet Kossowo,
Pretoria, hoofdst. van Transvaal, 12,500 15,000 inw.
inw. ; 30/5 1902, vrede tusschen de Boeren
Prisma, een lichaam, begrensd door 2 evenen Eng. ; hoofdkwartier van het Eng. opper- wijdige en een willekeurig aantal langere,
commando van Z.-Afrika.
platte vlakken. Drie hoekige P. van doorPretorius, een der Boerenleiders in Z.-Afri- zichtige stof, dient tot breking der lichtka, vereenigde 1860 de afzonderlijke repu- en warmtestralen en bezit tevens de kracht
bliekjes tot Transvaal. om lichtstralen te deelen in de enkele kleuPrevost, (Marcel) Fr. schrijver, geb. 1862. ren ; is de grondslag der spectraal-analyse.
Priamus,
koning van Troje, vader van
Prisrendi, stad, Turksch vilajet Kossowo,
Hector en Paris.
40,000 inw.
Pribilow-eilanden, eilandengroep in de BePrivaat, niet openbaar, bijzonder, geheim,
ringzee, 440 K.M. 2 , ongev. 400 inw.
huiselijk, niet-ambtelijk.
Priego, stad, Sp. prow. Cordoba, 14,434
Privaat-docent, huisonderwijzer ; een leerinw.
aar aan een hoogeschool, die niet als hoogPriessnitz,
(Vincent) grondlegger der leeraar is aangesteld.
nieuwe watergeneeswijze, 1799/1851 ; stichtte
Privaat-recht, het recht van een persoon,
1826 een inrichting voor zijn methode.
iets to doen of to laten of to beschikken
Priessnitz-omslagen, koudwater omslagen. over het een of ander, zonder dat een ander
Priestley, (Joseph) Eng. godgeleerde en na- of regeering daarin kan treden.
tuurkundige, 1733/1804 ; deed onderscheidene
Prive, geheim, afzonderlijk, niet ambtelijk.
ontdekkingen, o. a. de zuurstof.
Priviiegie, (Lat.) voorrecht, het recht op
Priluki, stad, Russ. gouv. Poltawa, 19,055 iets boven anderen
inw.
Pro, (Lat.) voor, per.
Prima, (Lat.) eerste, hoogste, beste.
Probaat, (Lat.) beproefd, goed, proefhouPrimaat, geestelijk opperhoofd ; eerste bis- dend.
schop.
Probeeren, beproeven, proefnemen.
Prima-donna,
eerste tooneelspeelster of
Probleem, Problema, vraagstuk, raadsel.
zangeres bij een gezelschap of opera.
Probolingo,
res. op Java, 3489 K.M. 2 ,
Primair, voornaam, oorspronkelijk, eerste. 577,866 inw. Hoofdst. P., 8800 inw.
Primaten,
in de nieuwere Zoologie, de
Procede, handelwijze, werking, methode.
voornaamste der zoogdieren ; mensch en aap.
Procedeeren, een proces voeren.
Prima-vista, op het eerste gezicht.
Procedure, proces, rechtsgeding ; handelwijs.
Primeurs, de eerste van het seizoen, b.v.
Procent, afgekort %,1 ten honderd,per cent.
de eerste groenten ; de eerste dingen ; de
Proces,
handeling, voortgang, werking ;
eerste kennis.
rechtsgeding, pleidooi, pleit.
Primitief, beginnend, allereerst, gebrekkig.
Processie, in de Roomsch-Kath. kerk een
Primo, de eerste.
plechtige rondgang, optocht of bedevaart.
Primula, sleutelbloem, plantengeslacht der
Proces-verbaai,
een ambtelijke of van
Primulaceeen, zijn sours vergiftig.
ambtswege gedane verklaring of verslag van
Primus, de eerste, beste.
eon voorval of gebeurtenis.
gem., N.-Brab., bij Breda,
Princenhage,
Proclamatie, openlijke bekendmaking, af10,834 inw.
kondiging.
Principaal, lastgever, meester, heer, hoofd.
Proclameeren, afkondigen, uitroepen, veraanvang, oorsprong, grondbe- klaren.
Principe,
ginsel.
Procrustus, (Gri., de uitrekkende) bijnaam
Prins Edward-eiland, Eng. eiland in de voor den roover Damastes in Attica ; hij
Golf van St. Laurens, Canada, 5180 KM 2 ., legde de door hem gevangenen op een bed
103,259 inw. Hoofdst. Charlottetown. en zoo deze te klein waren, rekte hij ze
Prinseneiiand, Port. eiland aan de W.-kust uit, waren zij te groot, dan hakte hij het
van Afrika, in de Golf van Guinea, 151 to groote deel van het lichaam af. Het bed
KW., 4137 inw. van P. wordt thans veel in beeldspraak
Prinseneilanden, een groepje van 9 Turk- gebruikt.
sche eilanden, in de zee van Marmora.
Procter, (Bryan Walter) Eng. dichter,
Prinsterer,
(Guillaume Groen van) Ned. 1787/1874, pseud. Barry Cornwall.
Staatsman en schrijver, 1801/'76 ; stichter
Procuratie, volmacht ; zaakwaarneming.
der anti-revolutionnaire partij.
Procureur, zaakvoerder,
gevolmachtigd
Prior, (Lat. : opperste) in een klooster het zaakbeheerder.
ambt, dat op abt volgt.
Pro Deo, voor God, om Godswil ; voor niets.
Presumeeren,
Pretendent,
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Prodromen, voorteekenen eener ziekte.
waar een arend zijn steeds weer aangroeienProduceeren, voortbrengen, maken, telen. de lever uitpikte. Heracles bevrijdde hem.
Producent, voortbrenger, maker.
Pro mille, afgekort p. m., per duizend.
Productie, voortbrengselen, voortbrenging.
Promotie, (Lat.) bevordering, verhooging.
Promoveeren, bevorderen, verhoogen, een
Productief, voortbrengend.
Productieve associatie, een vereeniging van zekeren graad bereiken.
voortbrengers, die door gezamenlijken arbeid
Prompt, stipt, onverwijld, vlug.
en elkanders steun, zich betere levensverPronomen, voornaamwoord.
Proost, opperste ; kloosterhoofd.
houdingen trachten te verschaffen.
Propaganda, geloofsverbreiding ; verbreiPro ecclecia et pontefice, (Lat.) „voor
kerk en paus," een orde, 1888 door Paus ding van denkbeelden, -meeningen.
Propaganda maken, opwekken, verbreiden,
Leo XITI gesticht.
in beweging brengen, reclame maken.
Pro et contra, (Lat.) voor en tegen.
Proper, Propre, zindelijk, net.
Proeth, zijrivier van den Donau.
Profaan, oningewijd, ongewijd, onheilig.
Propheet, zie Profeet.
Profeet, voorspeller, toekomst-, weervoorProponeeren, voorslaan, opwerpen, voorstellen.
speller.
Professie, belijdenis, openlijke verklaring ;
Proponent, een voorsteller, iemand die een
het afleggen der gelofte om in een geeste- voorstel, een voorslag doet.
Proportie, (Lat.) evenredigheid.
lijke orde te worden opgenomen.
Proseliet, (Gri.) vreemdeling ; nieuwbekeerProfessor, hoogleeraar.
(fig.) de ; (inzonderheid) een meelooper.
Professoraal, hoogleeraarsachtig ;
Prosit, wel bekome het u, het doe u nut.
deftig, op hooge toon ; (ook) vergeetachtig.
Prosna, zijrivier van de Warthe, grens tusProfiel, zij-aanzicht, gezicht van loodrechte
schen Polen en Posen, 180 K.M. lang.
doorsriede.
Prospectus, aankondiging, uiteenzetting.
Profijt, voordeel, winst, nut.
Prossnitz, stad in Moravie, 24,110 inw.
Profiteeren, voordeel of winst trekken.
Profundis, (Lat.) diep ; diepzinnig. De P., Prostitutie, ontucht, onteering ; het zich
prijs geven van een vrouw voor geld, voor
uit de diepte (een boetpsalm.)
Programma, de lijst der uit te voeren geschenken.
Prostitueeren, het zich openlijk prijsgeven
stukken op een tooneel, of de te behandelen
aan ceder die betaald ; onteeren ; aan onpunten van een vergadering.
tucht prijsgeven.
Progressie, voortgang, vordering.
Protagoras, Gri. sophist, 480/410 v. Chr.
Progressief, voortgaand, toenemend, trapsProtectie, (Lat.) bescherming, hoede, begewijs.
Progressist, of Progressionist, aanhangers gunstiging.
Protectionisme, een stelsel van handelsbevan een stelselmatigen vooruitgang ; in Sp.
scherming ; een stelsel van beschermende
en Port. de radicalen,
rechten voor de voortbrengselen van een
Project, plan, ontwerp.
Projectiel, voorwerp waarmede geworpen zeker gebied, b.v. de belasting op invoer;
wordt , werptuig ; granaten, kogels, kar- tegenstand van den vrijhandel.
Protector, beschermer, beschutter, staatstetsen, enz.
Proletariers, in het Oude-Rome, de laagste beschermer.
Proteine, eiwitstoffen, het grondbestandvolksklassen, slechts nuttig voor den staat
door hun nakomelingschap. Thans de bezit- deel van alle plantaardige en dierlijke
loozen, die door hun arbeid in hun bestaan stoffen.
Protest, tegenspraak, verzet.
voorzien.
Prolongatie, het verpanden van effecten ;
Protestantisme, die geloofsrichting, de
het beleenen van geldswaardige papieren, geest van alle gelooven, ontslaan uit de
om deze na afbetaling van het geleende hervorming der 16e eeuw. De gelooven,
die niet overeenstemmen met de Gri. en
geld, weer terug te krijgen.
Roomsch-Kath., doch daaruit zijn ontstaan.
Proloog, Prologus, inleiding, voorrede.
Promenade, (Fr.) wandeling ; wandelweg, De aanhangers heeten nog als die uit de
16e eeuw, de protestanten, zij die proteswandelplaats.
Promesse, belofte ; een schriftelijke belofte teeren.
Protestatie, het protest, verzet ; de wetteom op een zekeren datum een bedrag to
lijke verwerping van een wissel.
betalen.
Protesteeren, verzetten, tegenspreken.
Prometheus, een der Titanen, uit de Gri.
Proteus, zeegod, kon verschillende gemythologie, vormde menschen en om ze to
doen leven ontnam hij den goden het vuur ; daanten aannemen ; (fig.) veranderlijk, wisvoor straf werd hij aan een rots geklonken, pelturig mensch.
-

-
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Prato
, (Gri.) voorvoegsel, bet. eerste.
Prot000ccus, kogelwieren, 44ncelligen ; zijn

groenwieren, vereenigen zich soms, doch
zeer los, zie ook Pleurococcus.
Protocol, hetzelfde als proces-verbaal.
Protoplasma, een eiwitachtige stof, de
grondstof der dierlijk en plantaardige
cellen.
Protozoan,
oerdieren, eerste dieren ; een
groote groep dieren, velen zijn eencellig of
hun bewerktuiging is zeer eenvoudig.
Protuberansen, roode lichtverschijnsels aan
den rand der zon.
Proudhon,
(Pierre Joseph) Fr. socialist,
schriiver en boekdrukker, geb. 16/7 1809;

P. J. PROUDHON.

schreef o. a. „La proprie"to et un vol." Gest.
19/1 1865.
Provenu, opbrengst, winst, voordeel ; bedrag.
Proviand, levensmiddelen, in het bijzonder
die der soldaten.
Providence, hoofdst., staat Rhode-Island,
N.-Am., 175,597 inw. ; goud- en zilverindustrie.
ProvInciale Staten, het gekozen bestuur
voor een provincie; kiezen de leden voor de
Eerste Kamer. Voorzitter is een commissaris
der Koningin.
Provincle,
gewest, landsafdeeling, landsdeel.
Provisie, de voorraad levensmiddelen ; vergoeding voor gedane moeite, makelaarsloon.
Provisor, opziener, bezorger ; een bevoegde
waarnemer, b.v. van een apotheker.
Provocatie, uitdaging, tarting, uitlokking.
Provoceeren, uitdagen, aanzetten, in het
geniep tergen, iets te doen of to later.
Provoost, een militaire straf.
Proza, de gewone ongebonden taal, niet in
rijm of versmaat.
Prulmeboom, zie Prunus.
de voornaamste bondsstaat van
Pruisen,
het Duitsche rijk ; beslaat ongev. geheel N.Duitschl., heeft 12 prov. met 348,702 K. M. 2
(1905) 37,293,324 inw. Hiervan opervl.n
24 mill. Gereformeerd, 14 millioen Kath. en
410,000 Joden. Het land is meest laagland,
slechts in het Z. bergachtig ; hiervan : akkeren tuingrond 51 %; wijngrond 0.1 %; weiden 15 %; boschgrond 24 %; het is goed
bewaterd. Rivieren : Pregel, Weichsel,
Oder, Elbe, Weser, Rijn. De bedrijven zijn :

Pru

akker- en bergbouw, veeteelt, industrie,
handel en visscherij. De delfstoffen. zijn:
steenkool, ijzer, zink, silver, lood, koper en
tout. De industrie is seer ontwikkeld en
vooral de ijzerindustrie. Het heeft vele
groote handelssteden, met goede havens;
met de hoofdst. Berlijn ; spoorwegen, gemeenschappelijk met Hessen, (1906) 34,931
K.M., waarvan 257 K.M. zoogenaamd smalspoor. Het land is een constitutie ; kroon
erfelijk in het huis Hohenzollern. Grondwet
van 1850, verschillende malen herzien. Volksvertegenwoordiging bestaat nit twee 'tamers;
heerenhuis bestaat uit erfelijke leden uit
den adelstand, voor het leven benoemden
door den koning en een aantal, ook door
den koning benoemd, personen van zekere
lichamen. Het huis van afgevaardigden bestaat uit 433 leden ; deze worden langs seer
ingewikkeld kiessysteem gekozen en wel zoo,
dat de armen, rijken en middenstanders, elk
evenveel leden kiezen. Hierdoor hebben
eehter 1200 rijken evenveel vertegenwoordigers als 300,000 langst in de belasting aangeslagenen. Het kiezen geschiedt niet geheim, doch mondeling. Het leger is de kern
van het Duitsche leger, heeft ruim 431,000
manschappen en 18,000 officieren. De marine
is die van het Duitsche rijk. Nog zij opgemerkt, dat in P. (1906) 77,420 Ned. woonachtig waren. Zie verder Duitschland.
De oorsprong van P. ligt in Brandenburg,
waarmede Friedrich I, nit het huis Hohenzollern, 1415 beleend werd. Deze en zijn
nakomelingen vergrootten het land en werd
1618 met het hertogdom Pruisen vereenigd.
Het had veel te lijden van den 30-iariaen
oorlog, waarvan het zich spoedig herstelde.
1701 nam de keurvorst Frederik den
koningstitel aan en doopte het land nu geheel Pruisen. Frederik II maakte het land
tot een der eerste Europeesche staten. 1785
werd de vorstenbond gesticht. Willem II
(1786/97) vergrootte het land weder, doch
door zijn uitgaven werd het land financieel
zwak. 1805 trad het in een verbond met
Frankr., doch 1806 brak de oorlog nit waarbij de helft der landen aan Napoleon verloren gingen en het groote, zware lasten
van Fr. moest doorsta an. 1815 werd deelgenomen aan den Russ.-Fr. oorlog en verkreeg het alle landen weder terug. Friedrich
Willem IV (1840/61) werd 1848 gedwongen
het land een grondwet te verleenen, woes de
hem aangeboden keizerskroon af. Willem. I
,

benoemde, tot doorvoering van zijn militaire plannen, het kabinet Bismarck. 1864
oorlog met Denem., 1866 oorlog met Oostenrijk, waarbij P. overwon. 1870 brak de Fr.Duitsche oorlog nit, 1871 werd de koning
van P. tot keizer van Duitschl. geprocla-
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itteerd. Willem I werd 1888 opgevolgd door
Puerto Cabello, stad in Venezuela, 14,000
Frederik III, doch deze stierf nog dat jaar inw.
en word opgevolgd door Willem II. Deze
Puerto Cabello de Santa Maria, stad, Sp.
ontsloeg 1890 Bismarck ; 1893 nieuwe, doch prov. Cadix, 20,630 inw
slechtere kieswet. Zie ook Duitschland.
Puerto d'Espana, hoofdst., Eng.-W.(2) Oost-P., prov. van P., aan de O.-zee, Indisch eiland Trinidad, 31,900 inw.
36,999 K.M. 2 , 2,030,176 inw.; hoofdst.
Puerto-Principe, stad, republiek Cuba,
Konigsberg.
25,102 inw.
(3) West-P., prov. van P., aan de 0.-zee,
Puerto-Rico, zie Portorico.
25,542 K.M. 2, 1,641,746 inw. Hoofdst.
Puglia, (It.) zie Apulia.
Danzig.
Puimsteen, een licht, sponsachtig, vulkaPrunes, een plantengeslacht der Rosa- nisch gesteente.
ceeen; de voornaamste soorten zijn de booPuist, algemeene naam voor een plaatselijk
men waaraan groeien : de kersen, morellen, gezwel.
de pruimen en de abrikoos.
Puitaal, (Zoarches viviparus) een soort der
Pruth, zie Proeth.
slijmvisschen.
Przemysl, stad in O.-Galicia, 46,349 inw.
Pullman, een fabrieksstad bij Chicago,
Psalm, (Gri.) een plechtige tang ; een der 10,000 inw. ; genoemd naar de spoorweg150 geestelijke gezangen uit den bijbel, in wagenfabriek van Georg Pullman, 1831/97.
het Oude-Testament. De dichters zijn geheel Pullman-wagens, de van alle gemakken
onbekend of slechts vermoed.
voorziene spoorweg-wagens uit de fabrieken
Pseudo
, (Gri.) onecht, valsch, bedrie- van Pullman.
gelijk.
Pulmo, (Lat.) long.
Pulp, het overblijfsel der suikerbieten.
Pseudoniem, (Gri.) onechte naam ; schuilnaam van een schrijver.
Pulque, een volksdrank in Mexico, uit het
Pskow, Russ. gouv., 44,209 K.M. 2 , sap der Agave americana.
1,136,540 inw. Hoofdst. P., 30,424 inw.
Pulsometer, een pompwerk, 1871 door Hall
Psyche, (Gri.) ziel.
uitgevonden, om door stoomdruk, zonder
Psychiater, dokter voor zielsziekten, voor zuiger water op to pompen.
krankzinnigheid.
Pultawa of Poltawa, een. Russ. gouv.,
Psychiatrie, de kennis, de wetenschap der 49,896 K.M. 2 , 2,794,727 inw. ; hoofdst. P.,
zielsziekten.
53,060 inw.
Psysisch, geestelijk, zielkundig.
Pultusk, stad, Russ. Polen, 15,878 inw.
Psychologle, (Gri.) zielkunde, leer van den
Pulver, poeder, stof ; buskruid.
menschelijken geest.
Punaise, (Fr.) wandluis, weegluis ; klein
Psychosis, zielsziekte.
koperstiftje tot het opprikken van papier
Ptolemaeus, naam van de Macedonisch-Gri. aan den wand.
beheerschers van Eg., 323/30 v. Chr.
Punch, (Eng.) hansworst ; een drank van
(2) (Claudius) beroemd aardrijks-, ster- arac of rum, citroensap, suiker en water.
Punctualiteit, stiptheid
ren- en wiskundige, ongev. 140 na Chr.
Ptomainen, lijkengif.
Punica Cranatum, zie Granaatboom.
Punische oorlogen, naam voor de drie oorPuberteit, manbaarheid ; de tijd van geslachtsrijpheid. Bij mannen 15/18 jaar ; logen, die de Rom. gevoerd hebben met de
vrouwen 13/16 jaar.
Carthagers, le, 264/241 v. Chr., om Sicilia ;
Publicatie, openbaarmaking, bekendma- 2e, 218/201 v. Chr., om Hispania ; 3e, 149/146
king.
v. Chr., waarbij Carthago belegerd en verPubliceeren, openbaar maken, bekerid woest werd.
Punjab, (Vijfstroomenland) Eng.-Indische
maken.
Publicist, staatsrechtkenner, schrijver over prov., grenst aan Afghanistan, 251,761
of leeraar in het staatsrecht.
K.M2 ., 20,330,339 inw. Hoofdst. Dehli.
Publiek, het toeschouwers-aantal, de groote Vazalstaten, 94,614 K.M 2 ., 4,424,398 inw.
Punta, (It. en Sp.) spits ; kaap.
menigte, de massa ; (ook) openlijk, vrij voor
ieder, algemeen.
Puntdicht, een klein, scherp, treffend gePudding, een gerecht, meest nagerecht en dicht.
veel gegeten in Eng., bestaat meest uit meet,
Pupil, pleegkind, beschermeling, onmonsuiker, krenten enz. en wordt koud gegeten. dige weer.
Puebla, staat van Mexico, 32,371 K.M. 2 ,
(2) (Pupilla) oogappel, de opening in het
1,021,133 inw. Hoofdst. P., 93,521 inw. ; regenboogvlies, waardoor de lichtstralen het
oog binnentreden.
textielindustrie.
Pueblo, stad, staat Colorado, N.-Am.,
Purcell, (Henry) Eng. componist, 1658/95.
28,157 inw.
Purée, (Fr.) woes, brij.

Pur
Purgeeren, reinigen, zuiveren.
Purificagao, stad in Bahia, Braz.,
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Pyx

(2) (Robert Victor von) neef van den
51,602 vorige, Pruisisch staatsman, 1828/1910.
Puttumayo, linker-zijrivier van den Amainw.
Purimfeest of Poerimfeest, een Israblietisch zonenstroom, 2000 K.M. lang.
Puy, hoofdst., Fr. dep. Haute-Loire, 20,447
feest, ter herinnering aan de redding der
Joden in Perzie, zooals dat in het boek inw.
Puy-de-Dome,
Fr.
Esther wordt beschreven.
dep., 7951 K.M. 2,
Purisme, het streven om de taal te zuive- 535,419 inw. Hoofdst. Cmond-Ferrand.
ler
Pyat, (Felix) Fr. socialist en tooneeldichren van vreemde of uitheemsche woorden.
Puriteinen, in Eng. de Protestantsche ter, geb. 4/10 1810 ; was '71 een der leiders
secte, die de kerk vrij wil waken van den der commune, vluchtte naar Eng., keerde
1880 terug en werd '88 in de Kamer gekozen ; gest. 4/8 1889.
Pyramiden, lichamen door platte vlakken
begrensd, die alien, op het grondvlak na,
driehoekig zijn er elkander aan den top rakers.
(2) de groote reusachtige grafgebouwen
der oude Eg. koningen. Zie afbeelding bij
Bouwkunst.
Pyrenean, het gebergte tusschen Spanje
en Fr., 430 K.M. lang, 20-120 K.M. breed.
Hoogste top : Pic d' Anethon, 3404 M. hoog.
Daarna zijn genoemd 3 Fr. dep. : BassesP., 7633 K.M 2 ., 425,817 inw. Hoofdst.
Pau. (2) Hautes-P., 4529 K.M 2 ., 209,397 inw.
PIIRITEIN.
Hoofdst. Tarbes. (3) P.-Orientales, 4122
staat en van alle menschelijke instellingen. K.M2 ., 213,171 inw. Hoofdst. Perpignan.
Pyreneesch schiereiland, het Z.-W.'lijk deel
Zij hebben eigen kleederdracht.
Purmer, een drooggemaakt meer in N.- van Europa, bevat Spanje en Port.
Pyrmont, tot Waldeck behoorend vorstenloll.
Purmerend, gem., N.-Holl., tusschen Beem- dom, 66 K.M2 ., 8627 inw. Hoofdst. P., 1483
ster, Purmer en Wormer, 8784 inw. ; stadje inw.
electriciteit,
voortgePyro-electriciteit,
met drukke vee-, kaas- en botermarkt.
Purmerland, dorp, gem. Ilpendam, N.-Holl., bracht door verwarming van eenige mineralen.
400 inw.
Pyrogeen, een verlichtingsstof uit carbolPurper, een verfstof uit slakken uit de
zuur.
Midd.-zee.
Pyrometer, een instrument om hooge temPus, (Lat.) etter.
Puschkin, (Alex Sergejewitsj) Russ. dich- peraturen te meten.
Pyrophoor, scheikundig preparaat, dat in
ter, 1799/1837.
Puteaux, voorstad van Parijs, 24,341 inw. de lucht van self ontbrandt.
koning van Epirus, 318/272 v.
Pyrrhus,
stad, It. prov. Bari, 13,996
Putignano,
Chr. ; streed eenige malen tegen de Rom. en
inw.
(Gust. Heinr.) Duitsch blijspel- overwon deze 279, doch met zooveel verlies,
Putlitz,
dat hij meer verloor dan de Rom.
dichter, 1821/90.
overwinning zooals
Pyrrhus-overwinning,
Putney, voorstad van Londen, 24,139 inw.
Putte, een eiland in Z.-Holl., aan de mon- Pyrrhus op de Rom., 279 v. Chr. behaalde.
Gri. phil., 582/507 v. Chr. ;
Pythagoras,
ding der Maas ; is een met Voorne.
stichtte to Croton een bond, die zich aan
(2) gem., N -Brab., bij Breda, 1387 inw.
(3) (Isaac Dignus Fransen van de) Ned. allerlei wijdde. Hij is de wader der wiskunde
staatsman, 1822/1902 ; was minister van en leerde de zielsverhuizing en onstervelijkheid. Hij en zijn volgelingen leefden vegekolonien.
(4) (Karel Lodewijk van de) Vlaamsch tarisch.
Pythia, de orakel-verklarende priesteres to
dichter, geb. 1850.
Putten, gem., Geld., bij Zwolle, 6395 inw. Delphi.
Pythiade, een tijdsruimte van 4 jaar.
Putter, distelvink, een aangenaam zanger.
een geslacht van niet-vergiftige
Python,
Puttershoek, gem., Z.-Holl., bij Dordrecht,
slangen.
1892 inw.
in de Roomsch-Kath. kerk, het
Pyxis,
(Maximiliaan von) Pruisisch
Puttkamer,
kastje voor de heilige hostie.
staatsman, geb. 1831.

Q*
Q, de 17e letter van het Alphabet, behoort
Queens-county,
Iersch graafschap, prow.
echter niet tot onze letters en staat ook Leinster, 1719 K.M 2 ., 57,226 inw.
slechts in vreemde woorden ; wordt veel verQueensland, Aus. bondsstaat, 1,730,721
anderd in kw.
K.M. 2 , 502,892 inw. Administratief behoort
Qua, als ; in hoedanigheid van.
Eng.-Nieuw-Guinea daarbij.
Hoofdprod. :
Quack,
(Hendrik Peter Godfried) Ned. goud en wol. Hoofdst. Brisbane.
staathuishoudkundige, geb. 1838 ; prof. te
Quercus, de eik, fam. der Cupuliferen.
Amsterdam. Schreef o. a. „De socialisten".
Queretaro, staat van Mexico, 11,638 K.M. 2 ,
Quadraat, vierkant met gelijke zijden en 232,389 inw. Hoofdst. Q., 33,152 inw.
hoeken.
Querido, (Israel) Ned. schrijver, geb. 1874 ;
Quadraatschrift, een oud-Hebr. schrijfwijze. een der eerste Ned. literatoren van den tegenQuadratuur, het berekenen van de oppervlakten van vierkanten ; het herleiden van
kromlijnige fig. tot een quadraat.
Quadrille, een dans in carre ; Fr. contradans.
Quadrillioen, 1000 x 1000 trillioen ; 1 met
24 nullen.
Quadrumana, v3erhandigen ; apen.
Quadrupeda, viervoetigen.
Quaestie, twistvraag, strijdpunt, geschil.
i. Q eR IDO.
Qualificatie, toekenning eener eigenschap,
betiteling, noeming.
woordigen tijd. Schre7
f o. a. „Menschenwee",
Qualiteit, hoedanigheid, gesteldheid, soort. „Levensgang".
Quantiteit, hoeveelheid, gewicht, menigte.
Queue,
(Fr.) staart ; rij wachtende perQuantum,
(Lat.) hoeveelheid, grootheid, sonen ; biljartstok.
maat.
Quibus, zot, gek.
Quarantaine, leg- of proeftijd van schepen,
Quietisme, een soort heiligheid, mystiek,
goederen en reizigers uit havens, die ver- waarbij 's menschen hoogste volkomenheid
dacht worden, door pest of andere ziekten wordt gedacht als de toestand van de verbesmet te zijn. nietiging van elk zelfstandig handelen.
Quaregnon, gem., Belg. prov. HenegouQuimper, hoofdst., Fr. dep. Finistere,
wen, 16,033 inw.
19,441 inw.
Quart, Eng. inhoudsmaat, 1,136 Liter.
stad, staat Illinois, N.-Am.,
Quincy,
Quartet, een zang- of muziekstuk voor 4 36,252 inw.
instrumenten of stemmen.
(2) stad, staat Massachusetts, N.-Am.,
(2) een 4-tal personen die samen musiceeren.
inw. (Edgar) Fr. dichter en historieQuasi, als ware het, alsof, gelijk, net als. 23,809
Quinet,
Quatrebras, gehucht, Belg. prov. Brabant ; schrijver, 1803/75 .
aldaar, 16-17/6 1815, onbesliste slag tusschen
Quintessens, het beste, het fijnste, de pit,
Fr. en het Ned.-Eng.-leger.
(It.
Quattro-mani)
vierhande
kern.
Quatre-mains,
een compositie voor 5 instrumenQuintet,
dig ; klavierstuk
voor
twee
personen.
prov. van Canada, 589,200 K.M.2, ten of stemmen ; 5 personen die samen musiQuebec,
ceeren.
1,648,898 inw. Hoofdst. Q., 68,340 inw.
Quirinaal, een der 7 heuvelen van het Oudestad, Pruisisch regeerings- Rome.
Quedlinburg,
distr. Maagdenburg, 23,378 inw.
Quito, hoofdst. van Ecuador, Z.-Am.,
Queen, (Eng.) koningin.
80,000 inw.
Qui-vive?, (Fr.) wie daar, werda ; op zijn
Q. v. zijn, goed op letters, alles gadeslaan.
*) Men zie ook Kw
Quotient, (Lat.) uitkomst van een deeling.

R.
R., de 18e letter van het Alphabet ; be- soorten uit China, maakt men een laxeerend
teekent als Rom cijfer 80. Afkorting van middel.
Rabat, havenstad in Marokko, 35,000 inw.
Reaumur ; ricipe, neemt ; rams, zeldzaam.
Rabat, korting, vermindering van prijs.
R. A., afkortiag voor Royal-Academie.
Rabbi, (Hebr.) schriftgeleerde, eeretitel
Ra, het rondhout, dwars aan de scheepsvoor een Israelietisch godgeleerde.
masten om het zeil uit to spannen.
Rabbijn, kenner van den Talmud, leider
Raab, rechter-zijrivier van den Donau, 255
eener Israelietische gemeente.
S.M. lang.
Rabelais, (Francois) Fr. satiricus, 1495/
(2) Hong. komitaat, 1381 K.M 2 ., 97,199
inw. Hoofdst. R., aan de rivier R., 28,989 1553.
Rabulist, rechtsverdraaier.
inw.
Racalmuto, stad op Sicilie, prov. Girgenti,
Raabe, (Wilhelm) Duitsch humoristisch
romanschrijver, (pseud. Jac. Corvinus) geb. 15,938 inw.
Race, (Eng.) wedren ; Racer, renner.
1831.
Rachel, volgens den bijbel, de jongste dochRaad, algerneene naam voor allerlei colleges
ter van Laban, vrouw van Jacob.
en vergaderingen. Zie gemeente ; Hooge-R.
Rachitis, zie Eng. ziekte.
Raadkamer, een niet openbare vergadering
Racine, havenstad, staat Visconsin, N.Tan een Gerechtshof.
Raadpensionaris, eertijds een zeer aanzien- Am., 29,102 inw. ; industrie.
(2) (Jean Babtiste) Fr. treurspeldichter,
lijk ambtenaar in de Staten van loll. ; stond
gelijk ongev. met een tegenwoordig eersten 1639/99.
Racing, (Eng.) wedren, paardensport.
minister. Word 1795 afgeschaft.
Radautz, stad, Bukowina, 14,343 inw.
Raad van beroerte, bijgenaamd „bloedRadbout, (Heilige) bisschop van Utrecht,
raad", een college door Alva benoemd, tot
bestraffing van ieder, die had deelgenomen 900/917.
(2) koning van Friesl., door Pepijn onderaan den opstand.
Raad van State, het college van 14 per- worpen, gest. 719.
(3) laatste koning van Fries1., gest. 775.
sonen, met een vice-president en het hoofd
Radbraken, een der gruwelijke martelingen
van den staat als president, dat de kroon en
de regeeringshoofden van voorlichtingen client. der middeleeuwen.
Radcliffe, stad, Eng. graafschap Lancaster,
Raaf, (Corvus) behoort tot de raafachtige
25,368 inw.
vogels, leeft op hoog geboomte.
Raddraaier, hoofd van een complot, aanRaafachtige-vogels, (Corvidae) een afdeeling van tandsnaveligen, voeden zich met voerder (in ongunstigen zin).
Radeberg, stad, kreits Dresden, Saksen,
zaden, vruchten, insecten en vleesch. Tot
hen behooren de raven, roeken, kraaien, 12,918 inw.
Radeeren, uitschaven, etsen, uitkrabben,
eksters enz. Er zijn 24 geslachten met 200
wegkrabben.
soorten.
Raderwerk, een samenstel van raderen.
Raalte, gem., Overijsel, bij Deventer, 6331
Radicaal, ingeworteld ; van den wortelinw.
(2) (Mr. Eduard Ellis van) geb. 1841 ; was grond at, geheel en al, ingrijpend.
Radijs, (Raphanus) fare. der Cruciferen,
1905/08 minister van justitie.
Raamsdonk, gem., N.-Brab. bij Ooster- dragon de bekende roode en witte, eetbare
worteltjes.
hout, 6192 inw.
Radio-actief, zijn lichamen, die de kracht
Raapzaad, zie Koolzaad.
Raapolie of bakolie, olie nit raapzaad ; veel bezitten stralen uit to zenden ; stralende
materie.
vervalscht met katoenolie.
Radiometer, instrument tot meting der inRabarber, Rhabarber, een bekende plantensoort ; de bladstelen worden hier als een tensiteit der lichtstralen.
Radium, een door Curie, 1900, ontdekt
moos gegeten. Pit den wortelstok uit eenige
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metaal, dat de kracht bezit voortdurend lieht(2) hoofdst. van staat N.-Carolina, N.-Am.,
en warmtestralen uit te zenden, die kiem- 13,643 inw.
doodend zijn en daardoor in de heelkunde
Rallis, (Demetrios) Gri. staatsman, geb.
wordt aangewend ; kan echter ook zware 1844.
verbrandingen veroorzaken. Deze stralen
Ram, mannetjesschaap ; het eerste teeken
dringen door vele lichamen heen en kunnen van den dierenriem.
niet gebroken of weerkaatst worden. Het is
(2) (Hilda) pseud. van Mathilda Ramboux.
altijd lichtend en brengt steeds warmte voort
Rambaud, (Alfred) Fr. staatsman en
terwijl het niets aan zijn gewicht verliest. schrijver, geb. 1842.
Doordat het zeer moeilijk te verkrijgen is,
kost 1 gram ruim 9000 gulden.
Radja, in Indie, eere-titel voor een vorst
of prins.
Radnor, Eng. graafschap in Wales, 1119
K.M2 ., 23,362 inw. Hoofdst. Presteigne.
Radom, Russ.-Poolsch gouv., 12,352 K.M2 .,
820,363 inw. Hoofdst. R., 28,749 inw.
stad, Eng.-Indie, prov.
Radsjamahendri,
Madras, 24,555 inw.
Ramboux, (Mathilda) Vlaamsch dichteres,
(Louis) Ned. teekenaar ;
Raemaekers,
1858/1901 ; schreef o. a. „Een klaverken uit
teekende allerlei caricatuurteekeningen.
's levens akker".
Rafactie, een korting op het gewicht.
Rameau, (Jean Philippe) Fr. componist,
Raffabl Santi, een der grootste schilders
van alle tijden. Geb. 6/4 1483, leefde in Rome ; 1683/1761.
gest. 1520 op zijn geboortedag. Het meest
zijn zijn madonna's hekend.

J. P. RAMEATT.
RAFFAeL SANTE

Ramenas, (Raphanus niger) een plant

met

verfijnen, beter maken, zui- grooten eetbaren wortel met zwarten bast.
R arnrolla-del-Tindaro,
(Marino) prelaat,
veren.
Raffles, (Sir Thomas Stamford) Eng.- geb. 1843 ; was 1887/1903 pauselijk staatsIndisch staatsman, 1781/1826 ; was 1811 secretaris.
Eng. gouverneur van Java, 1816/24 van
Rampoer, een vazalstaat, Eng.-Indio, N.W. prov., 2447 K.M. 2 ., 541,914 inw. Hoofdst.
Bengalen.
Rafflesia, reuzenbloem, een woekerplant uit R., 78,758 inw.
0.-Indie, heeft bloemen van 1 M. doorsnee.
Ramsbottom, stad, Eng. graafschap LanRagout, eea gekruide saus ; een mengel- caster, 16,726 inw. ; textielindustrie.
Ramsgate, stad, Eng. graafschap Kent,
moes.
stad op de kust van Dalmatia, 27,693 inw.
Ragusa,
Randers, ambt van Denem., in Jutland,
13,174 inw.
(2) stad op Sicilia, It. prov. Siracusa, 2434 K.M 2 ., 118,679 inw. Hoofdst. R., 20,557
inw.
24,341 inw.
Randwijk, dorp, gem. Heteren, Geld.,
Rails, (Eng.) regels, spoorstaven.
1700 inw.
Railway, (Eng.) spoorweg.
Rang, rij, orde, stand, plants.
Raison, (Fr.) rede, verstand, grond, oorRangeeren, verhalen, verzetten ; in ordezaak.
brengen.
Rak, vaarwater doorvaart.
Rangun, stad in Birma, Eng.-Achter-Indie,
Raket, een opstaand net bij balspelen.
Raleigh, (Sir Walter) beroemd Eng. zee- 234,881 inw.
(Leopold van) Duitsch geschiedRanke,
vaarder, 1552/1618 ; stichtte de eerste Eng.
kolonie in Am. Begon eigenmachtig vijande- schrijver, 1795/1886 ; prof. te Berlijn, werd
lijkheden met Spanje en werd voor straf 1865 in den adelstand verheven.
Rankpootige schaaldleren, (Cirripedia) een
doodgeschoten.
Raffineeren,
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Ratzenhofer,
orde van schaaldieren, gesloten in een mantel
(Gustav) O.-rijksch militair
of schaal ; hebben meestal 6 paar ledematen phil. en socioloog, 1842/1904.
Rauwerd, dorp, gem. Rauwerderhem, 1000
en leven in alle zeeen, dikwijls in groote
inw.
getalen bijeen.
Rauwerderhem, gem., Friesl., bij LeeuwarRanonkel, zie Ranunculus.
Ransdorp, gem., N.-Holl., bij Amsterdam, den, 2791 inw.
Ravenna, It. prov., 2134 K.M. 2 ., 235,485
1909 inw.
Rantsoen, losgeld ; dagelijksche hoeveelheid inw. Hoofdst. R., 64,039 inw. Zeer oude stad.
Ravensburg, stad, Wiirttemburg, 13,453
voedsel, b.v. op schepen of voor paarden.
Ranunculus, ranonkel, de bekende boter- inw.
Ravenstein, gem., N.-Brab., aan de Maas,
bloem, een onkruid ; heeft vele soorten.
Ranzig, het eerste stadium van bederf van 876 inw.
Ravenswaai, dorp, gem. Maurik, Geld.,
°lien en vetten ; rieken kwalijk, zijn schadelijk
400 inw.
voor 't gebruik.
Ravijn, holle weg, bergkloof, dal.
Raphael, zie Raffael.
Rawalpindi, stad, Eng.-Indische prov.
Raphia, palmen.
Punjab, 87,658 inw. ; handel.
Rapier, wapen om mede te houwen.
Rawmarsh, stad, Eng. graafschap York,
Rapport, (Fr.) verslag, bericht, uitslag.
Rapporteeren, verslag uitbrengen, be- 14,587 inw.
Rawtenstall, stad, Eng. graafschap Lanrichten.
caster, 31,052 inw.
Rapsodie, brokstuk, mengelmoes.
Rayon, straal, halve middellijn.
Rara avis, (Lat.) zeldzame vogel ; vreemd
Razende Roeland, een woest, dol krijgsman.
mensch ; zeldzaamheid.
R. C., afkorting voor recipe, neem (op
Rariteit, zeldzaamheid.
Ras-Dasjei of R.-Daschen, hoogste berg recepten).
Re
, (Lat.) nogmaals, her....., weder
van Abessinie, 4620 M. hoog.
Re, Fr. eiland in den Atl. Oceaan, 74
Rask, (Rasmus Kristian) Deensch taalK.M2 ., 14,232 inw.
kundige, 1787/1832 ; prof. te Kopenhagen.
Reaal, Reeel, zakelijk, werkelijk, wezenlijk.
Raspail, (Francois Vincent) Fr. natuurReaalscholen, scholen voor middelbaar
kundige en staatsman, 1794/1878.
Rastatt, stad, kreits Baden-Baden, 13,940 onderwijs.
Reactie, tegenactie, terugwerking, teruginw.
Rat, het grootste soort muizen ; zijn bruin gang.
Reading, stad in Eng., 72,214 inw.
of zwart, worden 18 c.M. groot.
(2) stad, staat Pennsylvania, 78,961 inw.
Ratelsiang, fam. der slangen, zijn zeer
giftig en dragen aan het einde van den staart Reageeren, tegenwerken, tegenstand bieden.
Reageermiddelen, reagens, stoffen, die bij
een orgaan, dat bij beweging van het lichaam
analyse de aan- of afwezigheid van andere
zich beweegt en het geratel veroorzaakt.
Rathenow, stad, Pruisisch regeeringsdistr. stoffen verraden. Zie Lakmoes.
Reagens, zie Reageermiddelen.
Potsdam, aan de Havel, 21,046 inw.
Realgar, een oranjeroode verbinding van
Ratibor, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
zwavel en arsenicam.
Oppeln, aan de Oder, 25,250 inw.
Realisme, werkelijkheidsleer ; de wijze, de
Ratificatie, goedkeuring, bekrachtiging.
gewoonte om alles zooveel mogelijk gelijk
Ratio, (Lat.) rede, oorzaak, rekenschap.
Rationalisme, een richting in de phil.- aan de werkelijkheid te doen zijn
Realistisch, aan de werkelijkheid ontleend,
theologische leer, die slechts dat aanneemt,
wat voor de rede, het verstand vatbaar is. gelijk de werkelijkheid.
Realiteit, werkelijkheid, wezenlijkheid.
Rationeel, redelijk, op redelijke gronden
Rea-Silva, volgens de sage een maagd,
berustend.
werd door Mars bevrucht en moeder van
Rattenkruid, zie arsenicum

(Friedrich) Duitsch aardrijkskun-

dige, 1844/1904 ; maakte vele reizen.

Romulus en Remus, de stichters van Rome.
(Rene Antoine Ferchault de)
Reaumur,
een beroemd Fr. natuurkundige, 1683/1757 ,
het meest van hem bekend is de wijngeestthermometer met nieuwe schaalindeeling.
Rebekka, volgens den bijbel de dochter
van Bethuel, de vrouw van Izaak.
Rebel, oproermaker, opstandeling, muiter.
Rebellie, oproer, opstand, ongehoorzaam}laid.
Ratzel, Rber, (Franz von) Duitsch geschiedschrijver en kunstkenner, geb. 1834.
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Rebus, (Lat.) raadsel.
Recanatie, stad, It. prov.

Rector, hoofdleeraar, leider van een inMacerata, 15,586 richting voor Hooger Onderwijs.
Rector magnificus, hoogleeraar en voorRecensie, beoordeeling, boek- of tooneel- sitter van een academischen senaat.
beoordeeling.
Rectum, (Gri.) endeldarm.
Recepisse, bewijs van ontvangst.
Recu, (Fr.) ontvangen, bewijs van ontRecept, voorschrift van een geneesheer, vangst.
an de te gebruiken geneesmiddelen ; voorRedacteur,
regelaar, samensteller, rangschrift ; gebruiksaanwijzing.
schikker der artikelen voor dag-, week- of
Receptie, (Lat.) opneming ; ontvangst van maandbladen.
gelukwenschen.
Redactie, de schikking, samenstelling der
(Fr.) gerechtelijk onderzoek ; verschillende artikelen N o or bladen of andere
Recherche,
het korps politie-agenten tot het onderzoeken werken ; (2) de groep of het aantal personen
van verschillende zaken.
daarmede belast.
Redactioneel, wat de redactie betreft, aanRechercheur, beambte van den recherchegaat, wat daartoe behoort.
dienst.
Redingius, (J.) Ned. schrijver, geb. 1873.
Rechte klimming, in de sterrenkunde het(2) Zie Noordewier R. .
zelfde als geographische lengte op aarde,
Rede, het hoogste vermogen des menschen,
n.l. het deel van den evenaar tusschen twee
middagcirkels van welke de eene door een de geest, het verstand, het bewust handelen.
Redeneerkunde, de leer van het denken.
hemellichaam en de andere door het lenteRederijkers, (rethorijkers) waren de leden
snijpunt van den evenaar en den zonneweg
van verschillende vereenigingen (kamers),
gaat.
de ambtenaar, belast met de die in de 14e eeuw ontstonden en hun topRechter,
rechtsspraak tusschen geschillen en de toe- punt van ontwikkeling bereikten in de 16e
eeuw. Zij beoefenden de redekunst en bewepassing der gemaakte wetten.
Rechterzijde, in de politiek de behoudens- zen vele diensten aan de algemeene ontwikkeling.
partij.
Redoubleeren, verdubbelen, versterken.
Rechtsingang verleenen, het toestaan, dat
Redoute, kleine verschansing ; gemaskerd
een zaak voor de rechtbank wordt gebracht.
Rechtspersoon,
of rechtspersoonlijkheid, bal.
Red River, (roode rivier) rechter zijrivier
noemt men in zaken, vereenigingen, maatschappijen enz. den toestand, als deze bij van den Mississippi, 2130 KM. lang.
terugbrenging tot den vorigen
Reductie,
de wet erkend worden en het recht hebben
als een persoon op te kunnen treden, recht vorm ; herleiding ; vermindering ; verkleining ;
te vragen en ook in rechten kunnen aange- het ontrekken van zuurstof aan een lichaam.
Reduit, het inwendige deel van een vessproken worden.
Recidive, recidief, het weder vervallen tot ting, vluchtschans, schuilhoek.
hertsoort, met kort gewei, zeer
Ree,
hetzelfde euvel, dezelfde ondeugd.
schuw ; in Europa en Azie,
Recidivist, iemand, die voor den 2en of meerRebel, zie Reaal.
deren keer voor hetzelfde euvel terecht staat.
Reek, gem., N.-Brab., bij Grave, 924 inw.
Recitatief,
verhalend zingen, vertellend
(Mr. Frederik J. M. A.) geb.
Reekers,
voordragen.
1842 ; lid van de EPrste Kamer.
Reciteeren,
vertellen, opzeggen, voorRees, (Willem Adriaan van) Ned. schrijver,
dragen.
geb. 1820 ; was majoor in het Ned.-Indische
Recklinghausen, stad, Pruisisch regeerings- leger en bracht later veel kennis over Indio
distr. Miinster, 34,019 inw. ; steenkoolmijnen. in Ned.
Reclame, terugvordering ; bezwaar, tegen(2) (Catharina Felicia van) Ned. romanspraak ; aanprijzing, schreeuwerige aankon- schrijf ster, geb. 1831 ; maakte ook eenige
diging van het een of ander artikel.
naam op muzikaal gebied.
Reclameeren, bezwaren inbrengen ; terug
(3) (Otto van) 1823/92 ; was 1884/88 goueischen.
verneur-generaal van Ned.-Indict.
Reclus, (Elisee) uitstekend Fr. aardrijksReeuwijk, gem., Z.-Holl., bij Gouda, 3002
kundige, geb. 15/3 1830 ; schreef ook veel inwoners.
voor het anarchisme, gest. 4/7 1905.
Refactie, een extra korting op gewicht voor
Record, een stuk, een voorstelling, die al mogelijke beschadiging.
het voorgaande te boven gaat.
Referaat, verslag, bericht.
Recruut, een pas in dienst gekomen solReferendaris of Referent, iemand die verdaat, een niet afgericht soldaat.
slag doet ; ambtenaar, die aan een college
Rectificatie, terechtbrenging, verbetering. van justitie verslag doet, rapporteert.
-

-

-
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Referendum, eindstemming ; volksstemming.
Reflecteeren, terugstralen of kaatsen ; nadenken, overwegen ; dingen.
Reflectie, terugkaatsing, weerschijn, bespiegeling.
Reflector, een spiegelinstrument tot terugkaatsing van lichtstralen.
Reflex, zie Reflectie.
Reform, hervorm, nieuwe vorm.
Reformatie, hervorming, in 't bijzonder de
kerkhervorming der 16e eeuw. Hieruit is
voortgekomen het Protestantisme. De oorzaak was het toenemend verval en verslapping der kerk en het baatzuchtig politiek gedoe der curie. Hierbij traden op Luther,
Zwinli en Calvijn. Door de tegenbeweging en
vooral de beweging der Jezuleten, braken de
oorlogen en moordpartijen uit, waarvan de
80-jarige oorlog de ergste was. Zie Gereformeerd en Hervormd.
Reformkleeding, de kleeding der vrouw,
waarbij de gezondheidsverzorging op den
voorgrond treedt.
Refractie, breking, straalbreking.
Refrein, een of meer regels in een gedicht,
die steeds aan het einde van een couplet herhaald worden.
Regeeringsvorm, is de vorm, de wijze waarop een land geregeerd, bestuurd wordt. Deze
kan men deelen in republikeinsch en monarchaal. De eerste bestaat uit meerdere personen, die direct of indirect door het yolk worden gekozen en door anderen kunnen vervangen worden. De tweede is onvervreembaar en
erfelijk toegekend aan een persoon, koning,
keizer, enz., en zoo deze is gebonden aan een
grondwet, noemt men het een con stitutioneele. Zie ook Despotisme.
Regels, zie Menstruatie.
Regenboog, een optisch natuurverschijnsel. waarbij de regendroppels de zonnestralen
breken en weerkaatsen.
Regenboogviies, het vliesje in bet oog om
de pupil.
Regence, (Fr.) regentschap.
Regensburg, hoofdst. van Opperpfalz., Beieren, aan den Donau, 45,429 inw. ; industrie
en handel.
Regent, bestuurder, regeerder ; toeziener,
waarnemer, voogd.
Regentschap, in Ned.-Indic een afdeeling
der regeering, staat meest onder eon inlandsch vorst, die naar gelang van zijn afkomst, ook een titel draagt. Onder eon regentschap staan de distr.
Regenwormen, andere naam voor aardwormen.
Reggio, (1) R.-di Calabria, It. prov., 3117
KINI 2 , 428,417 inw.; hoofdst. R., 44,415 inw.
(2) R.-nell' Emilia, It. prov., 2169 K.M. 2 ,
58,490 inw.
274,495 inw.; hoofdst.

Rol

Regie, leiding, bestuur, beheer.
Regime, regeeringsstelsel ; leefregel.
Regiment, troepen-afdeeling van eenige bataljons onder een kolonel.
Regina, (Lat.) koningin.
(Eigenlijk Joh. Miller)
Regiomontanus,
sterren- en wiskundige, 1436/76.
Region, (Lat.) gebied, omgeving.
Regisseur, bestuurder ; een persoon, die op
het tooneel de rollen verdeeld en de opvoeringen regelt.
Register, een alphabetisch gerangschikte
lijst of bladwijzer. (2) een gezamenlijke rij
pijpen in een orgel. (3) de inrichting om een
orgelregister te openen of te sluiten.
Registratie, het inschrijven in registers ;
het bijhouden van koopmansboeken.
Reglement, regeling ; een verzameling van
regelingen, regels, verordeningen. enz.
Regout, (Mr. L. H. W.) Ned. ingenieur en
industrieel, geb. 1861 ; 1909 minister van waterstaat.
Regressief, (Lat.) teruggaand, achteruitwerkend.
Regulateur, regelaar, rangschikker.
Reguleeren, regelen, schikken, ordenen.
Reguiieren, een kloosterorde : een gelofte
van armoede, reinheid en gehoorzaamheid.
Rehabeam, zoon en opvolger van Salomo,
953/32 v. Chr. ; koning van Juda, nadat de
10 stammen sick hadden afgescheiden en Israel hadden gesticht.
Rehabilitatie, herstel in den vorigen stand
of staat, in eer herstelling.
Reichenbach, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Breslau, 15,052 inw. ; katoenindustrie.
(2) stad, Saksische prov. Zwichau, 24,499
inwoners.
Reichenberg, stad in Bohemen, 34,204 inw.
Reigate, stad, Eng. graafschap Surrey,
25,993 inw.
Reiger, (Ardea) een trekvogel, fam. der
steltloopers ; meest bekend is de blauwe R.
Reichersberch, (Marie van) gemalin van
H. de Groot, 1589/1653 ; hielp hem ontvluchten. Van haar 7 kinderen stierven 3 zeer jong
en werden er twee vermoord.
Reijne, (K.) Ned. landbouwkundige, geb.
1872 ; lid van de Tweede Kamer.
Reims, stad, Fr. dep. Marne, 108,385 inw. ;
wijnuitvoer ; voorheen kroningsstad.
Reinach, (Joseph) Fr. staatsman en journalist, geb. 1856 ; wist de Dreyfuszaak weer to
doen herleven.
ReIncarnatie, wede• vleesch-wording.
Reinickendorf, voorstad van Berlijn, 14,779
inwoners.
Reinoud, 4 graven van Geld. I, 1271/1326 ;
werd door zijn soon gevangen gezet. II, de
Zwarte, streed tegen de Friezen ; gest. 1343.
III, werd door zijn brooder gevangen geno-
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men en toen een jaar opgesloten ; gest. 1371.
• IV, 1402/53 ; streed tegen de edelen.
Reinwardt, (Casper Georg Carl) beroemd
Ned. natuurkundige en reiziger, 1773/1854.
Reis, Port. en Braz. rekenmunt.
Rekenkamer, een zelfstandig staatscollege,
belast met de controle der rijksmiddelen.
Rekenmunt, een munt, die niet meer bestaat, doch waarmede nog waarden worden
uitgedrukt.
Rekken, dorp, gem. Eibergen, Geld., 1000
inwoners.
Relaas, verhaal, vertelling, geschiedenis.
Relatie, verbinding, gemeenschap, bekendheid.
Relatief of Relativum, betrekkelijk, in betrekking tot.
Relequieen, overblijfselen of oudheden van
heiligen, die bewaard en vereerd worden in
de R.- en Gri.-Kath. kerk.
Releveeren, verlichten, doen uitkomen, berijden, ontheffen.
Relief, verheven werk in marmer of metaal.
Religie, godsleer, godsdienst, godsvereering.
Religieus, godsdienstig, godsvreezend.
residentie, Midd.-Java, 7472
Rembang,
K.M. 2 , 1,351,986 inw. ; hoofdpl. R., 13,724
inwoners.
Rembours, remboursement, terugbetaling,
het bedrag to betalen op een zending.
onder rembours zenden,
Rembourseeren,
een zending doen toekomen, die niet mag afgegeven worden dan tegen betaling.
Rembrandt, R. Harmentsz., van Rijn, de
grootste Ned. schilder, geb. 15/6 1606 te Leiden, gest. 8/10 1669. Door zijn eerste huwelijk verkreeg hij een aanzienlijk vermogen,
terwijl zijn werken hem ook veel geld deden

genbergplaats ; (3) term voor een onbeslist
gebleven spel.
Remitteeren, terugzenden, weer ter hand
stelleni overmaken ; geldzenden.
Remonstranten, zie Arminianen.
Remonstreeren, tegenvoorstellen doen.
Remonte, aanvullings-paarden. Een depot
van paarden, waaruit het leger van paarden
wordt aangevuld.
Remonteeren, (Fr.) weder in orde brengen.
Remontoir, het toestelletje, thans aan alle
horloges, om doze op te winden zonder
sleutel.
Remplacant, (Fr.) plaatsvervanger.
Remscheid, stud, Pruisisch regeeringsdistr.

Dusseldorf, 58,103 inw.
Remus, de tweelingbropder van

Romulus.

(Zie ald.)
Renaissance, (wedergoboorte) het herleven
der oud-Gri. kunst, en besehaving en vooral
RENAISSANCE.

REMBRANDT.

toestroomen en toch, hoewel er beweerd
wordt dat hij geen verkwister was, stierf hij
in diepe armoede. Het hoofdelement van zijn
kunst is het licht-en-donker. De meest genoemde schilderijen zijn zijn „Anatomische
les" en „De nachtwacht".
Remedie, (Lat.) geneesmiddel, middel.
(Philo) Am. technicus, geb.
Remington,
1816 ; vond een achterlaadgeweer uit en een
schrijfmachine, beiden naar hem genoemd.
de bouwkunst. Dit was te danken aan den
Reminiscentie, herinnering.
Remise, geldzending ; (2) paarden- of wa- val van Byzantium en het binnendringen
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Represailles,
(Fr.)
tegenmaatregelen,
der Turken, waardoor de Grieksche beschawing en wetenschap zich verspreidde, begin- wraakneining, vergelding.
Representant, vertegenwoordiger, plaatsnend met It. Men deelt den bouwstijl in
vervanger.
Vroeg-R-. Hoog-R- en Laat-R-.
Representatie, vertegenwoordiging.
Renaix, (Vlaamsch : Ronse) stad, Belg.
Repressie, (Lat.) onderdrukking, beteugeprov. O.-Vlaanderen, 20,600 inw.
Renan, (Ernest) Fr. geleerde en schrijver, ling.
Reprimande, terechtwijzing, verwijt.
1823/92 ; prof. to Parijs.
Reproductie, (Lat.) wedervoortbrenging;
Rendeeren, rente afwerpen.
Rendez vous, afgesproken bijeenkomst, af- vermenigvuldiging door den druk; herstellen, vernieuwen.
spraak, samenkomst.
(Reptilia) kruipende dieren ;
Reptielen,
Rendieren, (Cervus tarandus) een hertensoort, wordt 2 M. lang ; komt voor in de een klasse van gewervelde dieren, ademen
N-lijke landen en wordt daar als trekdier door longen ; tot hen behooren de krokodillen, schildpadden, hagedissen, slangen enz.
Reptielenfonds, Zie Welfenfonds.
Republiek, (res publica) een volksstaat met
aan het hoofd een verantwoordelijke president.
Reputatie, goede naam, faam, aanzien.
Requena, stad, Sp. prov. Valencia, 14,495
inw.
Request, verzoekschrift.
Requiem, (Lat.) naam voor een mis, die
gezongen wordt.
t-i. -,., —
Requlescat in pace (Lat.) hij ruste in vrede.
Requireeren, verzoeken, verlangen, eischen.
RENDIER .
Requisitie, (Lat.) aanhouding, opeisching.
getemd; draagt een gewei. Is zachtaardig,
Requisitoir, eisch, vordering van het Openvriendelijk, loot zeer snel, terwijl het een baar Ministerie in een strafgeding.
goede melk geeft en het vleesch eetbaar is.
Rescht, hoofd- en handelsplaats der Perz.
Rensburg, stad, Pruisisch regeeringsdistr. prov. Gilan, 41,000 inw.
Sleeswijk, 14,757 inw.
Reseda, plantengeslacht der Resedaceeen,
Renegaat, geloofsverzaker, afvallige.
waarvan eenige soorten geurige sierplanten
Renesse, gem., Zeel., op 't eiland Schou- zijn.
wen, 618 inw.
Reserve, voorbehoud, beding, terughouRenfrew, Schotsch graafschap, 657 K.M2, ding, b.v. R-fonds, een fonds voor eventueele
268,934 inw. Hoofdst. R., 9297 inw.
onverwachte uitgaven. R-kader, een legerRenkum, gem., Geld., bij Wageningen, afdeeling die met verlof naar huffs is, doch
9250 inw.
zoo noodig direct kan opgeroepen worden.
Rennes, hoofdst., Fr. dep. Ille-et-Vilaine,
Reserveeren, bewaren, in voorraadhouden,
74,676 inw.; oudste stad van Bretagne.
klaar, appart leggen, voor de hand houden.
(Catharina van) Ned. componiste,
(2)
Reservist, dienstplichtige van het reservegeb. 1858 ; oprichtster en leidster der Noord- kader.
Ned. Opera to Amsterdam.
Resident, in Ned.-Indie, een Europeesch
Renommee, (Fr.) faam, goede naam, ver- ambtenaar, belast met het geldelijk beheer
maardheid.
en het hoogste burgerlijk- en politie-gezag.
Rente, de vergoeding, betaling voor het
Residentie, de verblijfplaats van het hoofd
gebruik van andermans eigendom.
van een staat. In Ned.-Indie een gewest onRenverseeren, omkeeren, wenden, omwer- der een resident.
pen.
Residuum, (Lat.) rest, overschot, bezinksel.
Repensatie, vergelding, vergoeding.
Resina, stad, It. prov. Napels, 19,766 inw.
Repertoir, (Fr.) lijst van de op to voeren
Resisteeren, weerstand bieden, zich verstukken in een schouwburg.
Repeteeren, herhalen, herzeggen ; instu- zetten.
Resolutie, besluit ; vastberadenheid.
deeren.
vastberaden, onverschrokken ;
Resoluut,
Repetitie, herhaling ; proefherhalin g.
gul, ronduit, flink.
Repliek, (Fr.) tegenantwoord, bescheid.
Resorptie, opslorping, inzuiging.
Report, verslag, bericht, uitslag van een
Respect,
achting, eerbied.
onderzoek.
Respectabel, eerbaar, eerbiedwaardig, achReporter, verslaggever.
tenswaardig.
Repos, (Fr.) rust.
-

-

-
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Respectief
of Respectievelijk, onderling, een landdag met 12 en 16 leden. De stamvader van het huis R. is Hendrik de Vroin -_-,
wederzijds, ieder voor zich.
Respijt, uitstel van betaling.
Iff
Respiratie, ademhaling, het ademhalen.
;114,y.,t4
Respirator, een klein instrumentje om het
indringen van koude of bedorven lucht tegen
te gaan ; wordt voor den mond gebonden.
Respondeeren, antwoorden, verantwoorden.
Res publica, (Lat.) het algemeene welzijn,
WAPEN VAN REUSS.
gemeenebest; de staat, republiek.
Ressel, (Joseph) Boheemsch uitvinder van 1143/1166 ; het land deelde zich in 3 linien,
een scheepsschroef, 1793/1857.
waarvan slechts een bleef bestaan, dat 1564
Ressen, dorp, gem. Bemmel, Geld., 400 weder in 3 deeien gedeeld werd, waarvan
inw.
1616 een uitstierf. Beide sloten zich bij de
Ressort, (Fr.) springveer, drijfveer. (2) Duitsche bonden aan.
gebied, district, landsdeel.
(2) rechter-zijrivier van de Aare, 146
Ressorteeren, tot een ressort behooren.
K.M. lang.
Restant, rest, oversehot.
Reuter,
(Fritz) bekend Duitsch dialectRestaurant, inrichting tot het gebruik van
dichter en schrijver, 1810/74 ; werd wegens
ververschingen ; eethuis, gaarkeuken.
deelname aan woelige studenten-vereeniginRestauratie, de herstelling in voormaligen
toestand ; wederopbouw, wederinrichting.
Resteeren, over zijn, overschieten, te veel
zijn.
vergoeden, terug geven of
Restitueeren,
zenden.
Restitutie, vergoeding, teruggave of zencling.
Resultaat, uitslag, uitkomst, gevolg.
Resume of Resumtie, samenvatting, kort
REUTER.
overzicht.
Resumeeren, in 't kort herhalen, samen- gen, 1633, ter deed veroordeeld, welke straf
fatten.
in 30-jarige vestingstraf werd veranderd,
werkzak, handwerktaschje der kreeg 1840 arnnestie. Hij is zeer bekend
Reticule,
♦ rouwen.
door zijn plattelandsch geschiedenissen.
Retirade, terugtocht, aftocht ; toevluchts(2) (Paul Julius), oprichter van het naar
oord.
hem genoenide telegraafbureau, dat alle
Retireeren, teruggaan, afdeinzen, terug- wereldberichten
ontvangt en verspreidt;
trekken.
1821/99
Retort, kolf, helm ; een kromhalzig vat,
Reutlingen, stad in Wurttemberg, 21,494
gebruikt bij het distilleeren.
inw.
overwerken, een schilderij
Retoucheeren,
Reutum, dorp, gem. Tubbergen, Overijsel,
weder opwerken.
600 inw.
Retour, terug, terugkeer.
Reuver, dorp, gem. Beesel, Limb., 300 inw.
Retourneeren, terugzenden, teruggaan.
Reuzel, gem., N.-Brab., bij Oirschot, 1414
Retranchement, gem., Zeel., bij Middel- inw.
burg, 786 inw.
Reuzengebergte,
hoogste
gebergte van
Reiinie, hereeniging.
Duitschland.
Reunion, Fr.-Afrikaansch eiland in den InRevaccinatie, weder-, herinenting.
dischen Oceaan, 1980 S.M. 2 , 173,192 inw.
Royal, hoofdst., Russ. gouvernement EsthHoofdst. St. Denis ; uitvoer van sulker.
land, 64,678 inw.
Reuss, twee vorstendommen van het DuitRevanche, genoegdoening, wraak, vergelsche rijk. (1) Oudste-linie, (R.-Greiz) 316 ding.
Reveille, (Fr.) wektrommel, morgensignaal.
K.M. 2 , (1905) 70,603 inw., bijna uitsluitend
Protestanten. Hoofdst. Greiz. (2) JongereReven, een zeil verkleinen door er plooien
linie 826 K.M. 2 , (1905) 144,584 inw., ook in te leggen.
meest Protestanten. Hoofdst. Gera. Beide
Reverend, (Eng.) eerbiedwaardig.
staatjes zijn een erfelijke monarchie. De
Reverentie, ontzag, eerbetuiging, buiging.
hoofden heeten uitsluitend Heinrich ; de
Review, (Eng.) overzicht.
oudste linie begint na honderd met I, de
Revisie, herziening; 2e drukproef.
Jongere linie met elke eeuw. Beide hebben
Revisionisten, leden eener partij, die her-

.
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Rhenen, gem., Utrecht, 6097 inw.
ziening der statuten of van het program
Rhenoy, dorp, gem. Beesd, Geld., 400 inw.
wenschen.
Revolutie, omwenteling, de groote, gewelRheostaat, stroomregelaar, een inrichting
dadige, zichtbare verandering ; staat tegen- tot regeling der sterkte van den stroom van
over evolutie. Men kent R. op 't gebied een galvanische ketting.
Rhetor, (Gri.) redenaar ; redenaar in de
van wetenschappen, b.v. door de uitvinding der stoommachine enz., dock ook en welsprekendheid.
Rheum, zie Rabarber.
vooral de staatkundige omwentelingen, de
Rheumatisme, een ziekte, gepaard gaande
opstand, de volksbeweging.
Revolutionair, omwentelingsgezind ; iemand met hevige pijn in gewrichten of spieren.
Rheydt, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
die arbeidt, zijn krachten inspant voor een
Dusseldorf, 34,036 inw.; textielindustrie.
revolutie.
Revolver,
Rhibe, Deensche prov. in Jutland, 3033
klein hand-vuurwapen, meest
met 5 of zes kogels geladen, die snel achter K.M. 2 , 95,682 inw.; hoofdst. R., 4243 inw.
Rhinanthus, Ratelaar, hanekam, een planelkander kunnen afgeschoten worden.
Revue, overzicht, monstering, wapenschou- tengeslacht uit N.-lijk Europa ; is een onkruid en leeft half parasietisch op andere
wing.
planten.
Rex, (Lat.) koning.
Rhinolalie, het spreken door den neus.
Reyer, (Louis Ettienne Ernst) Fr. compoRhinoceros, neushoorn of neushoorndier.
nist en criticus, 1823/1909.
Rhodaan, zwavelcyaan, een verbinding van
Reyneke van Stuwe, (Jeanne) Ned. schrijfster, geb. 1874 ; gehuwd met W. J. T. Moos, zwavel met cyaan.
Rhode-island, de kleinste staat der Ver.Reykjavik, hoofd- en havenplaats van YsStat. van N.-Am., 3240 K.M. 2, 428,556
land, 6682 inw.
inw.; heuvelachtig, niet vruchtbaar land.
Rhabarber, zie Rabarber.
RhabdImantie, de kunst om door middel Hoofdst. Newport.
Rhodes, (Cecil) Eng. financier en staatsvan een loshangende roede (wichelroede),
man, 1853/1902 ; was minister-pres. van
verborgen bronnen of sporen to vinden.
Kaapkolonie, een der mode oorzaken van
Rhachis, (Gri.) wervelkolom, ruggegraat.
ruggegraats-vergroeiing. Zie den oorlog met Transvaal.
Rhachitis,
Rhodesia,
Eng. kolonie in Z.-Afrika,
Eng. ziekte.
Rhamnus, Wegedoorn, duinbes, duindoorn ; 1,665,330 K.M. 2 , 1,350,000 inw.
Rhododendron, Alpenroos, een struikgewas
de vruchten worden gebruikt voor een gele
verfstof.

met altijd groene bladeren ; een zeer ge-

Rhapsoden, bij de uncle Gri. de wandelen- zochte sierplant.
Rhodes, Turksch eiland in de Egeische zee,
de zangers.
Rhapsodic, verzamelwerk, mengelmoes ; 1460 K.M. 2 , 29,148 inw.; bergachtig, vruchten heerlijk klimaat ; hoofdst. R.,
een gedicht van allorlei deelen op een wijs. Naar
doehter van Uranus, moeder van 11,300 inw.
Rhea,
RhOne, rivier in Zwitsl. en F•., mondt
Zeus.
Rheden, gem., Geld., bij Arnhem, 17,900 de Golf du Lion, 820 K.M. long, 559 K.M.
bevaarbaar, stroomt door het Fr. dep. R.,
inw.
2794 K.M. 2 , 858,907 inw. Hoofdst. Lyon.
Rhein, Duitsche Imam voor den Rijn.
Rhythmisch, versmatig, evenmatig.
Rheina - Wolbeclt, eon gemediatiseerd vor s_
Rhythmus, rhythme, een redegang naar betendons in Pruisen, 556 K.M. 2 Hoofdstad
Rheine, 10,371 inw. Het behoorde tot 1803 pnalde maat- of toonverhonding; evenmatot bet bisdom Minster en werd toen bij tigheid; poezie, versnmat.
Ribes, bessonstruik: over de 100 soorten,
Fr. ingelijfd. Na den vrede kwam het aan
Pruisen en 1840 werd het huis ',annoy van oat-, klap- of kruisbes, blauwe bessen enz.
Cleveaux er mede begiftigd, met den titel
Ribot, (Alexander Felix ,Tosepb) Fr. staatsheerlijkheid" .
man, geb. 1842; was eenige malen minister.
Richard, graaf van Cornwallis, Roomsch(Georg vrijheer von) PruiRheinbaben,
sisch staatsrnan, geb. 1855 ; was 1899/1901 Duitsch koning, 1257/72, geb. 1209. (2) 1,
minister van binnenlandsche za,ken, daarna Leenwenim rt, koning van Eng., 1189/99,
van financien.
gob. 1157; nam deel non den 3en kruistocht; overwon zijn brooder. (3) 11, koning
Rheine, sic Rheina-Wolbeek.
Rheinhessen, prov. van het grootbertog- \ an Eng., 1377/99, gob. 1367; werd gedwonte
dom Hessen, 2375 K.M. 2 , 348,334 inw. gen de regeering peer
- (4) IIT,
koning van Eng., 1,183/85, geb. 1152; de
Hoofdst. M ainz.
Rhein province, -Rhein-Preussen, zie Rijn- laatste der Plantagne -,s.
Richelieu, (Armand Jenn Duplessis, hertog
]and.
-
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Ridicule,
(Fr.) belachelijk ; spotachtige
van) Fr. kardinaal en staatsman, 1685/1742 ;
trachtte alle macht in de kroon te vereeni- verbastering van. Reticule.
Riem, een hoeveelheid papier, 20 boek
480 vel.
Riemsdijk,
(Jhr. Joan C. M. van) Ned.
jurist en musicus, 1824/95.
(2) (Jhr. Barthold Willem Floris van)
directeur van het Rijksmuseum, geb. 1850.
(3) (Jhr. Adriaan Willem Gerrit van)
Ned. tooneelschrijvers, geb. 1876 ; schreef
o.a. „Mea Culpa".
Riesa, stad aan
A. 3. P. ITERTOG VAN" RICIIT:LIEU.

(2) (Armand :Duplessis, hertog van) Fr.
staatsnian, 1766/1822; ging na het uitbarsten der revolutie naar Rusl. en werd 1803
gouv. van Odessa, later minister van Fr.
Werd door de Anti-iloyalisten afgezet.
Richmond, stad,Eng. graafschap Surrey,
31,677 inw.
(2) hoofdst., staat Virginia, N.-Am.,
85,050 inw.
(2) stad. staat Indiana, N.-Am., 18,226

de Elbe, kreits Dresden,
13,477 inw.
Riesi, stad, It. prov. Caltanissetta, 14,944
111W.

Riet, een plantengeslacht uit de fain. der
grassen, komt in vele soorten voor en meest
in poelen, ondiepe slooten enz. Groeit meest
in 't Wild doch wordt ook wel aangeplant
en diem voor vele doeleinden.
Riethoven, gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
580 inw.
Rietsuiker, een suikersoort, komt in suikerriot, beetwortels en in vele planten voor.
Rietveld, gem., Z.-Holl., 689 inw.
,

Pit, schip, zandbank.

hoofdst.,
Russ. gouv. Lijfland,
Riga,
Richter, (Jean Paul Friedr.) Duitsch ro282,943 inw., dichtbij de O.-zee ; handel en
manschrijver, 1763/1825 (Jean Paul.)
(2) (Eugen) Duitsch politicus, geb. 1838; iudustrie.
Rigas, staatje op de W.-kust van Atjeh.
sedert 1807 in den Duitschen Rijksdag.
(2) (Constantius) Gri. vrijheidsdichter,
in het Oude Testament genoemde
(3)
I n land erdedigden tegen 1757„'M werd doodgeschoten.
stamvorsten,
buitenl. aanvallen en binnenl. opstanden.
Rigel, ster van de eerste grootte in Orion.
Zij behielden dezen dienst meest tot aan
Rijken, (Jan) Ned. musicus, geb. 1857.
hun dood, doch eenige traden na volbrachte
Rijkevoort, dorp, gem. Bengen, N.•Brab.,
taak af. Het bock Richteren is bun ten 600 inw.
deele gewijd.
Rijksdag, de volksvertegenwoordiging in
(Ferdinand vrijheer von) Duitschl. Zie ald.
Richthofen,
Duitsch geoloog en onderzoekingsreiziger,
in Duitschl. de hoogste
Rijkskanselier,
geb. 1833.
siaatsambtenaar. wordt door den keizer be(2) (Oswald, vrijheer von) Duitsch staats- noemd.
man, geb. 1847.
de Rijkspolitiemacht in
Rijksveldwacht,
Ricinus communis, wonderplant of Christuspalm, meest in W.-Indic: de zaden leveren Ned.
Rijksverzekeringsbank, zie ongevallenverzede olieachtige stof, die gebruikt wordt in
kering.
pomade
en
voor
wonder-olie.
haarolien,
Rijm, het overeenkomen van klinker en
Ricinus olie, wonderolie.
-

Ridder, strijder te paard. Voor iemand rid- slotmedeklinker van twee woorden aan het
einde van twee op elkander volgende zinnen.
der werd meest hij opgeleid worden en na
Rijn, de hoofdrivier van Duitschl. en Ned.,
de belofte van trouw jegens den keizer en
den godsdienst to hebben afgelegd, werd ontstaat in Grauwbunderland in Zwitsl.,
hem het zwaard omgegord en hem den laat- stroomt door Duitschl.,komt bij Lobith in
sten slag toegebracht, dien hij dulden mocht Ned. en mondt met verschillende armen in
(ridder slaan). Het R-tijdperk viol in de de Noordzee en door den IJsel in de Z.-zee;
Arid deleeuwen heeft verscheidene zijrivieren, links : de Aar,
(Mr. Nicolaas de) lid van de Tweede Ill, Neisse en Moesel ; rechts : Neckar, Main,
'Jahn, Sieg, Wupper, Ruhr en Lippe. In
Kamer, geb. 1849.
Z.-Holl., bij Dordrecht, Ned. scheidt zich de Waal. de IJsel en de
Ridderkerk,
Oude-Rijn af. De geheele lengte is 1310
9263 nvf.
K.M., waan an 905 K.M. bevaarbaar. Hij
Ridderorde, zie Orden.
stroomt door het meer van Constanz en
Rideau, (Fr.) gordijn, voorhang.
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bij Schaffhausen een 22 M. hoogen voor ruim 250 mill. menschen de hoofdvoeding uit.De halmen worden voor allerlei
doeleinden gebruikt. Van 60 pond rijst krijgt
Rijn Beieren, zie Pfalz.
Rijnders, (G.) bekend Ned. anarchistisch men ongev. 2800 pond nieuwe zaden.
Rijswijck, (Jan Theodoor van) Vlaamsch
spreker en schrijver, geb. 1876 ; medewerker
letterkundige, 1811/49; schreef verschillende
aan verschillende partij-bladen.
Rijn Hessen, zie Rhein-Hessen.
R ijnland, Rheinprovinz, prov. van Pruisen,
aan beide zijden van den Rijn, 20,99 K.M. 2 ,
6,436,337 inw., waarvan 4.100,000 kath.,
wijn- en bergbouw, textiel- en ijzerindustrie.
Hoofdst. Coblenz.
Rijnprovin ,Ae, zie Rijnland.
Rijnsaterwoude, gem., Z.-Holl., bij Woubrugge, 592 inw.
Rijnsburg, gem., Z.-Holl., bij Leiden, 2977
3. TH. VAN RIJSWLICK.
inw.
Rijnspoorweg, oude naam voor den spoor- werken ; stierf in een krankzinnigengesticht.
weg Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Emmerik.
(2) (Jan. Baptist van) broeder van den
Rijp, (De) gem., N.-Holl., bij Purmerend, vorige, 1818/69; schreef verschillende wer1471 inw.
ken en redigeerde verschillende bladen.
Rijperkerk, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
(3) (Lambert van) broeder van den vorige, 1822 ; eveneens Vlaamsch letterkundige.
Fries1., 700 inw.
dorp, gem. Alkemade, N.Rijpwetering,
(4) (Jan van) zoon van den onder no. 2
genoenide, 1853/1907 ; burgemeester
van
Holl., 650 inw.
Rijsbergen, gem., N.-Brab., bij Ginniken, _Antwerpen.
Rijswijk, gem., Z.-Holl., bij 's-Hage, 5283
1 . 684 inw.
Rijsenburg, gem., Utrecht, bij Utrecht, inw.
(2)gem., N.-Brab.. bij Heusden, 663 inw.
663 inw.
Rijwiel, het bekende
i moderne voertuig ; is
Rijssel, (Fr. Lille) hoofdst., Fr. dep. Nord,
oorspronkelijk ontstaan uit d-3 Draisine of
210,696 inw.
Rijssen, gem., Overijsel, bij Goor, 5936 inw. loopmachine (zie ald.) en heeft verschillende
Rijst, (Oryza sativa) een der oudste en eranderingen ondergaan om tot zijn tegenmeest verbreide voedin2;splauten uit de tro- woordigen worm to komen.

♦ ormt

waterval.
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pische landen. De zaden worden eerst
geweekt en daarna gestrooid op de
bewaterde landen, die steeds een gedeelte onder water worden gehouden
tot het gewas moot rijpen. De vruchten worden ontbolsterd en makers
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(Het land der) naam voor 1851; was hoofdred. van „Het Nieuws van
den Dag", thans prof. to Utrecht.

Japan.

Ritthem, gem., Zeel., bij Middelburg, 669
inw.
burg, 2280 inw.
Rituaal, de regeling van kerkelijke geRimini, stad, It. prov. Forli, 43,203 inw.
Ringstang, een niet vergiftige, 11 M. lange, bruiken, de complex van ceremonien bij een
of andere gebeurtenis.
slang ; komt veel voor.
Ritueel, gebruikelijk.
Ringwormen, (Annulata) een veel voorkoRitus, overgeleverd gebruik, plicht- of
mende wormsoort ; het lichaam bestaat uit
verschillende ringen ; leven. in 't water en kerkgebruik.
Ritzebiittel, landstreek, bij Hamburg behooop het land ; voeden zich meest met dierlijk
rend, 78 K.M. 2 , 11,431 inw.
voedsel.
Ritzema Bos, (Jan) Ned. zooloog, geb.
(Pieter) Ned. jurist, geb. 1851 ;
Rink,
1905/8 minister van binnenlandsche zaken; 1850 ; prof. to Amsterdam.
Riva, veel bezochte badplaats in Tirol,
lid van de Tweede Kamer.
7550 inw.
Rio, (Sp. en Port.) rivier.
Rive de Cier, stad, Fr. dep. Loire, 16,087
Rio de Janeiro, staat van Braz., 68,982
K.M. 2 , 876,884 inw.; hoofdst. R., hoofdst.
River, (Eng.) rivier.
van Braz., 811,265 inw. Textiel- en ijzerRiviera, een beroeind landschap aan de
industrie. Was verschillende malen in opGolf van Genua, trekt orn zijn rijken plantenstand.
Rio de la Plata, mending van de Parana groei en schilderachtige ligging veel bezoek.
Rixdorf, stad bij Berlijn, 90,422 inw.;
en Uruguay in Z.-Am., 320 K.M. lang.
Rio Crande, rivier in Senegambia, mondt industrie.
Rjaesan, gouv. van Rusl., 42,099 K.M. 2 ,
in den Atl. Oceaan, 400 K.M. lang.
Rio Crande del Norte, rivier in N.-Am., op 1,827,539 inw. Hoofdst. 11., 44,552 inw.
Roanna, stad, Fr. dep. Loire, 34,901 inw.
de grens van de Ver. Stat. en Mexico, 2750
Roanooke, stad, stint Virginia, N.-Am.,
K.M. lang.
Rio Crande de Santiago, rivier in Mexico, 21,495 inw.
Roastboef, (Eng.) geroosterd, niet geheel
mondt in den Atl. oceaan, 816 K.M. lang.
Rio Crande do Norte, staat van Brazilie, doorgAraden merger rundvleescim.
Robben, zeehonden (Pinnipedia) eon ge57,485 K.A1. 2 ,268,273 inw. Hoofdst. Natal.
zijn beRio Crande do Sul, staat van Braz., 236,553 slaclit van vinvoetige zoogdieren
K.M. 2 , 897,455 inw. Hoofdst. Porto-Allegro. haarde zeebewoners, konten in de gematigde(2) stad in stoat R., 18,000 inw.; haven.
Rioleering, het gezamenlijke ondergrondsche buizenstelsel, waardoor het gebruikte
vuile- en het regenwater wordt weggevoerd.
Zie ook Liernurstelsel.
Rio Negro, linker zijrivier van de Amazo110B.
nenrivier, 2150 K.M. lang. Daaraan ligt de
,
en
koude
luchtstreken
your. Worden ge2
Argentijnsche prov. R. N., 1,196,700 K.M.
jaagd orn hun vleesch2 traan en huid en
9000 inw. Hoofdst. Viedma.
Riouw, hoofdpl. van de res. Riouw en omdat zij schadelijk zijnvoor de visscherij.
Tot hen behoove!: : walrus, zeeleeuw en zeeOnderhoorigheden, 4500 inw. ; haven.
Riouw en Onderhoorigheden, res. van hond.
Robe, (Fr.) japon, vrouwenkleed.
Ned.-India, omvat een deel van Sumatra
Robert, (1) I, koning van Fr., 922/93. (2)
met een 1000-tal eihindjes, ruim 100,000
TI, de Wijze, koning van Fr., 997/1031;
inw. Hoofdst. R.
Ripon, (Georg Fred. Sam. Robinson, mar- zoon en opvolger van Hugo Capet. (3) R.
van Anjou, koning van Napels, 1309/43 ; geb.
kies van) Eng. staatsman, 1828/1909. •
Rips, een dikke, geweven katoenen of lin- 1275. (4) II, laatste hertog van Parma, uit
het huis Bourbon ward 1859 verdreven ; geb.
nen geribbelde stof.
1848.
Risico, kans, gevaar, waagstuk.
Roberts, (Frederick Sleigh) lord van KanFlisiqueeren, wagen, op 't spel zetten.
Ritchie, (Charles Tomson) Eng. conserva- dahar, geb. 1832 in Eng. Indie; Eng. generaal,onderwierp 1886 Birma, streed daarna
tief staatsman, geb. 1838.
Ritratte, het intrekken van een getrokken in Transvaal tegen de Boeren, ontzette Kimberley en nam generaal Cronje met eenige
wissel.
Ritter, (Karl) zeer verdienstelijk Duitsch mannen gevangen. Bezette Johannesburg en
Pretoria en verklaarde de beide republieken
aardrijkskundige, 1779/1859.
12) (Pierre Henri) Ned. godgeleerde, geb. voor Eng kolonie. Proe?.; het bevel aan KitRilland Bath,
-

-

-

-

-

-

-

gem., Zeeland, bij Middel-
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schener over en keerde 1900 naar Eng. terug,
Rockhampton, stad, Queensland, Aus.,
waar hij opperbevelhebber van het leger 15,461 inw.
werd.
Rock-Island, stad, staat Illinois, N.-Am.,
Robespierre, (Maximilien) Fr. revolutionair, 19,493 inw.
geb. 6/5 1758; werd '91 hoofd der Jaoobijner
Rock-river, linker zijrivier van den Mississippi, 528 K.M. lang.
Rocky-Mountains, zie Rotsgebergte.
Rococo, een kunststijl uit het midden der
18e eeuw, kenmerkt zich door fijn decoratief
en kunstig, zeer samengesteld beeldhouwwerk. Is dikwijls overladen met versieringen.
Fr- was wel het middelpunt van dezen
zn
stiji.
Roden, gem., Drente, bij Assen, 3664 inw.
Rodenbach, (Albrecht) Vlaamsch dichter,
18,56/80.

partij, deed koning Lodewijk en vele weer
terechtstellen, stelde Danton en zijn aanhangers 1794 ter zijde en vial zelf 28/7 1794 met
22 zijner aanhangers onder de guillotine.
Robinia,
een sier- en boschboom uit
N.-Am.; het hout is seer hard, de zaden
worden uitgeperst voor olie en de bast is
dienstig bij het leerlooien.
Robinson Crusoe, de held van een kinderverhaal van Dan. Defoe.
Roburiet, een springstof.
Robuust, sterk, krachtig, kloek, stevig.
Rochdale, stad, Eng. graafschap Lancaster,
83,112 inw.
Rochefort, hoofdst., Fr. dep. CharenteInferieure, 36,458 inw. ; handelshaven.
Rochefort-Lucay, (Victor Henri, graaf van)
Fr. journalist en radicaal politicos, geb.
29/7 1832 ; heftig tegenstander van Napoleon
III. Vuurde, hoewel niet openlijk, de commune aan en word 1871 gedeporteerd,
vluchtte '74 en kwam '80 in Fr. terug. Hier
redigeerde hij weder verschillende bladen en
was korten tijd lid van het huis van afgevaardigden. Nerd 1889 nogmaals veroordeeld, vluchtte naar Londen en keerde 1895
terug.
Rochester, stad, Eng. graafschap Kent,
aan de Medway, 30,622 inw. (2) stad, staat
New-York, N.-Am., 162,608 inw. ; uitgebreide industrie.
Rockanje, gem., Z.-Holl., bij Den Briel,
2294 inw.
Rockefeller, (John. Davison) Amerikaansch
financier en industrieel, geb. 1839 ; president van den petroleumtrust ; werkte zich
op van bureaubediende ; gaf 1903, 7 mill.
dollar aan de universiteit to Chicago ter
ontdekking van een middel tegen tuberculose. In 1905, 10 mill. dollar voor bibliotheken.
Rockford, stad, staat Illinois, N.-Am.,
31,051 inw.

A. RODENBACH

Rodenberg,

(Julius) Duitsch dichter en
schrijver, geb. 1831; geeft de „Deutschen
Rundschau"
Roderick, de laatste koning der W.-Gothen,
710.
Rodez, hoofdst., Fr. dep. Aveyron, 16,122
inwoners.
Rodney ; (Georges Brydges, lord) Eng.
admiraal, 1718/82 ; veroverde Martinique,
St. Martin, enz.
Rodosto, havenstad ire. Turkije, aan de Zee
van Marmora, 18,600 inw.
Roebel, Russ. zilvermunt en papiergeld, de
°erste ongev. f 1.90, de andere naar den opgegeven stand.
Roede, lengtemaat, 10 meter.
Roof, het liuisje, boven het dek uitstekend,
op trekschui ten of schepen.
Roek, kraaivogel, of zandkraai ; bij ons een
zomervogel, broedt in. kolonien, boort met
den snavel hi den grond.
Ro011, (Jhr. Joan) Ned. staatsman, geb.
1844 ; 1894/97 minister huitenl.-zaken.
Roell, (Jhr. Mr. Dr. Antonie) geb. 1864;
werd 1898 burgemeester van Leeuwarden,
1904 van Arnhem en 16/3 1910 van Amsterdam, als opvolger van Van Leeuwen.
Roelof-Arendsveen, dorp, gem. Alkemade,
2000 inw., Z.-Holl.
Roelofs, (Willem) Ned. schilder, 1822/97.
Roemenie, zie Rumenie.
Roemelie, zie 11,umelie.
Roemer Visscher, zie Visscher.
Roer, rechter zijrivier van de Maas, 108
K . . inn g.
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Roermond, gem. in Limburg, aan de Maas
en de monding van de Roer, 13,709 inw.
Roest, wordt veroorzaakt door de verbinding van metaal met zuurstof. Zie oxyde.
Root, is de fijne, verdeelde koolstof, die
entstaat bij onvolkomen verbranding.
Rogge, (Seeale) een veel verbouwde graansoort uit de fam. der grassen ; de zaden worden gemalen en geven het bekende roggeT

?i l

ROGGE.

ook your brood gebruikt. \reel wordt
gebruikt voor de bereiding van bier en branvoor
dewijn. Ook do halmen zijn nuttig, o.
dakbedekking en papierbereiding.
Rogge!, gem., Limburg, bij Roermond,
1841 inw.
Roggen, een kraakbeenige vischsoort met
schijfvormig lichaam en king-en staart; komt
in de meeste zeeen voor.
Rogmans, (J.) Ned. zanger, geb. 1852.
Rohan, (Henri, hertog van) aanvoerder der
Hugenoten, 1579/1638.
Rohlfs, (Gerhard) Duitsch Afrika-reiziger,
geb. 1831; 84/85 consul-generaal to Zanzibar.
Rokoko, zie Rococo.
Roland, de held der Karolinger sagen.
Roland Hoist, (Richard Nicolaus) Ned.
schilder, geb. 1868.
(Henriette van der Schalk) Ned.
(2)
schrijfster, echtgenoote van den vorige, geb.
1869 ; ook bekend als Sociaal-Democratisch
spreekster.
Rolandseck, het middelpunt van het toeristenverkeer aan den Rijn ; gelegen tegenover
het Rijneiland Nonnenwert.
Rolde, gem., Drente, bij Assen, 2065 inw.
Rolmarter, een roofdier, fam. der Civetkatten, komt meest in Indie voor ; voedt
zich met kleine dieren, doch ook wel met

planten.
Rom, een tot Sleeswijk behoorend eiland,
41 K.M. 2 , 1051 inw. ; zeebadplaats.

Rom

Romaansche talen, de talen gesproken in
It., Sp. en kolonien, Port. en kolonien, Fr.
en kolonien, de Waalsche prov. van Belg.,

Zwitsl., Tirol en Rumenie. Zijn ontstaan uit
het Latijn.
Romagne, N.-lijk deel van den vroegeren
kerkstaat.
Roman, een verhalend proza-gedicht, waarin
meer verwikkelingen dan in een novelle. Men
onderscheidt ridder-, herder-, roover-, historische-, familie-, zeden- en sociale romans
en nog de sensatieromans.
(2) stad iii Rumenie, 15,387 inw.
Romance, (Fr.) lied, gedicht, voorval ; een
zangstuk van eenvoudig karakter.
Romanen, de volkeren, die afstammen van
de Romeineii.
Romanesk, romanaehtig, verdicht, on.gelooflijk.
Romanow, eon oud Russ. Bojaren-geslacht,
waaruit 1613 de Czaar gekozen werd, en.
tot 1762 in directe Tillie in Rusl. bleef regeeren ; daarna, kwam de vrouwelijke linie HolAein-Gottorp aan het bewind, dat tot nog
toe bestaat.
Romans, stad, Fr. dep. Promo, 17,144 inw.
Romantiek of Romanticisme, in 't algemeen
de richting der middeleeuwen, met haar
mystische-allegorische voorstellingen ; werd
door de nienwere dichters weder opgewekt
en uitgebreid.
Romantisch, geyoelyol, sentimenteel; ook
overdreven, avontuurlijk, ongelooflijk.
Rome, (Roma) door de oude Rom. Urbs, de
feuwige stad, genoemd. Eens de hoofdstad
van het Romeinsehe rijk, daarna van de
Kath. wereld en den kerkstaat, thans van
It. en de prov. R. (12,081 K.M. 2 ., 1,196,909
inw.) Is gebouwd aan beide oevers van den
Tiber, en op verschillende heuvels, waarvan
7 historisch zijn. Heeft (1901) 462,783 inw.
De stad moet volgens de geschiedenis 753 v.
Chr. door Romulus gesticht zijn, kwam spoedig tot bloei en werd door muren omgeven.
390 v. Chr. werd de stad door de Garners geplunderd, doch spoedig weder opgebouwd en
voorzien van de prachtigste en kunstigste
bouwwerken. Onder Nero, 64 na Chr., leed
de stad door een hevigen brand, doch werd
weder hersteld en van nieuwe, gedeeltelijk
nog hestaande, muren voorzien. Daarna werd
de stad eenige males geplunderd en ingenomen, (410, 455, 1084 brand) zoodat de ondergang nabij was, einde 14e eeuw was het
bijna een groote mine. Met pans Eugen IV
(1431/47) begon de wederopbouw en verkreeg
het nu oude stadsdeel, zijn tegenwoordigen
worm en werd het aan oude en nieuwe
kunst de eerste stad der wereld. Van de kerken noel:I:len wij de St. Pieterkerk en de San
Giovani in Late:.-no; er zijn talrijke paleizen
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en schoone gebouwen, o.a. het Pantheon,
het Vaticaan, residentie van den koning
enz.
De ruime pleinen zijn voorzien van
standbeelden en fonteinen. 1871 werd R. de
hoofdst. van It., waardoor alle beschikbare
gebouwen, meest oude kloosters, werden ingenomen ; door de toestrooming van yolk
ontstond er een ware bouwwoede, waardoor
de stad een geheel niet daarbij behoorend
gedeelte heeft gekregen. 1887 werd het
ghetto afgebroken. Van het bovengenoemde
aantal inw. zijn ruim 8000 geestelijken.
(2) stad in staat New-York, N.-Am.,
15,343 inw.
Romeinsche mythologie, is een mengelmoes
van It. of Lat. natuurgoden, huisgoden, gepersonificeerde zeden en geheel opgenomen
Gri. goden. Een cosmogonie ontbreekt.
Romeinsche Rijk, de geschiedenis is verdeeld in 3 hoofd-perioden; 1e period e,
het koningschap, 753/510 v. Chr. Het yolk be-

stond uit Latijnen, Sabijnen en Etruriers,
die deels alleen, deels samen oorlogen voerden en de omliggende landen veroverden.
Er ontstond echter een groote strijd tus schen de standen, die eindigde net de wet
van Servius Tullius (578/34 v. Chr.), waarbij de Plebejers opgenomen werden in het
politick staatsverband. Nu werd geheel It.
veroverd en begonuen kunst en wetenschap
te bloeien. 2e period e, 510/31 v. Chr.,
de republiek. Lucius Tarquinius had door

Rom

plebejers ten
zeerste ontevreden. 494 v. Chr. verkregen
zij het recht eerst 2, later 5 en daarna 10
volkstribunen te kiezen, doch spoedig verkregen zij meer rechten en na veel strijd,
367, geheel gelijke rechten. De Galliers waren 390 v. Chr. het land binnengetrokken,
hadden Rome verbrand, doch spoedig herstelde het land zich ; N.-Afrika, Sicilie, Gri.
sloten en hierover waren de

en ten deele Spanje werden, na veel oorlogen, veroverd en hiermede werd Rome een
wereldrijk. Het verval der republiek ging
gepaard met burgeroorlogen, een strijd tusschen yolk en aristocratie ; het yolk werd
eenige malen verslagen tot Julius Caesar
in den Zen burgeroorlog overwinnaar bleef
en tot dictator werd benoemd voor het
leven. Deze werd 44 v. Chr. door de republikeinen vermoord en in den 3en burgeroorlog bleef Octavianus overwinnaar, die 31
ROMEINSCHE YUNST.

ROMEINSCHE BOUWKUNST.

FORUM VAN" AUG ITSTIN S TE ROME.

zijn geweldenarij en de onderdrukking der
Latijnen de ontevredenheid zeer opgewekt en
door een misdrijf van dieris zoon jegens Lucretia, kwam het yolk in opstand, onder
aanvoering van den gemaal van Lucretia,
haar wader, Brutus enz. en word het koningschap voorgoed afgesehaft. De regeering
werd opgedragen a ail twee consuls, die elk

jaar gekozen werden en een. Senaat. Vele
oorlogen werden gevoerd, eerst zeer ongelukkig, vooral tegen de Latijnen, (loch na het
verbond met hen meest met veel geluk, zoodat het rijk zich spoedig zeer uitbreidde.
Doch innerlijk werd ook gestreden ; van de
regeering ren alle ni potriei6rs uitge--

v. Chr. tot alleenlieerscher word uitgeroepen. Se period e, keizerrijk, 31 v. Chr.
tot 476 na Chr. Eerste keizer Octavianus,
genoemd keizer Augustus. Hierop trad een
glansrijk tijdperk in dab duurde tot den
flood van Trojanus, 117. Daarop volgt eon
tijd van slapte, opstanden enz., waarbij de
legers de keizers afzetten of uitriepen. De
verschillende landen wierpen het Horn. juk
of of moesten met geweld onderdrukt worden. Toon brak de tijd aan van keizers
,
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tegenkeizers, de zoogenaamde tijd der 30
tirannen ; daarna kreeg men de keizers en
onderkeizers en daarmede de deelingen der
landen. Constantijn de Groote (324/337) was
nog alleenheerscher, voerde het Christendom
in en maakte dit tot staatsgodsdienst, doch
na zijn dood werd het land weder verdeeld.
De Barbaren herhaalden hun invallen en
deden het land veel schade ; 395 werd het
land voorgoed gedeeld in O.-Romeinsche
rijk (zie Byzantijnsche-Rijk) en W.-Romeinsche-rijk. Dit omvatte Italie, Gallio, Spanje,
Afrika enz. Doch spoedig ging het een na
het ander verloren ; 375 begonnen de yolksverhuizingcn, 410 namen de West-Goten het
land in en 455 de Vandalen. Daarna volgde
een seldaten-heersehappij, bijna elk jaar
werd een nieuwe keizer op den troon geplaatst ; 476 werd de laatste keizer vermoord
en ging het R.-rijk verloren.
Romeinsche taal, zie Latijn.
Romfort, stad, Eng. graafschap Essex,
13,656 inw.
Rornny, stad, Russ. gouv. Poltawa, 22,531)

soort, fam. der liejsters; in Ned. een zomervogel.
Roode Hond, een huidziekte met rooden
uitslag.

Roode Kruis, (Het) is het teeken van een
vereeniging voor vrijwillige ziekenverpleging in tijden van oorlog ; in een conferentie
te Geneve is dit teeken op een wit veld aangenomen als beschutting van vijandelijke
aanvallen en als teeken van neutraliteit.
Roode Zee, Arabische Golf, deel van den
Indischen Oceaan, tusschen Arable en
Afrika, door het Suezkariaal in verbinding
met de Midd.-zee, 2240 K.M. lang,, 220-350 KM. breed. Oppervl. 449,010 K.M 2 ; tot
2190 M. diep.
Roodvonk, een zees besniettelijke en dik-

wijls gevaarlijke ziekte, die zich nit door
•oode plekjes op de huid, die samengesteld

zijn uit een aantal roode puistjes ; later schilfert de huid af, welke sehilfers voor zeer besmettelijk worden gehouden.
Rook, een stof mengsel van gassen, die
opstijgt bij verwarming of verbranding van
inw.
Romulus, tweelingbroeder van Remus, de licharnen; bestaat uit damp en vaste deeltjes. Rook van vaste stoffen v, -ijst steeds op
mytische stichters van Rome. Zij waren voleen gcdeeltelijke verbranding, en daar deze
gens de sage geboren nit de dochter van
zeer verontreinigt, is men reeds lang aan 't
Amulius, die door Mars bevrucht was, werto
den in den Tiger geworpen, doch gored en werk om eon middel te viriden orn deze
verband_oftige.Dsvrjwl
opgevoed door eon herder. Zij bouwden een
gelukt,
(loch
vindt
nog
weinig
toepassing.
stad en kregen twist over den naam, wuarRookmak kruit, een schietkatoen met colbij Remus werd vermoord. Volgens een andere lezing was er om de stad een mum. ge- lodium en nitroglycerine. nitgevonden door
bouwd, waarover Pemus spottenderwijs ge- _k. .\ubcl.
Room, (Eng.) limner. (2) het vetbestandsprongen was. Romulus werd hierom kwaad
(led van melk.
en -vermoordde zijn broeder.
Roomsch Katholleke Kerk, Zie Kath. kerk.
Romulus Augustus, de laatste keizer van
Room, (Albr. Th. Emil, graaf van) Duitsch
het W.-Romeinsche rijk, 475/76.
Ronda, stad, Sp. prov. Malaga, 19,307 inw. veldmaarschalk en staatsman, 1803/79.
Roordahuizum, dorp, gem. Idaarderadeel,
Ronner, (Henriette) geb. Knip ; Ned. schilderes, 1821/1909.
Friesl., 800 inw.
Ronsdorf, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Roos, een plantenfamilie met tallooze soorDusseldorf, 13,279 inw.
ten, van de veredelde soorten noemen wij de
Röntgen, (Willem Konrad) beroemd Duitsch Theeroos en Bourbonroos. Uit de bladeren
natuurkundige, geb. 1845 ; prof. te
van eeruge soorten haalt men de rozenolie;
3000 KG. van deze blaadjes leveren 1 KG.
van deze olie.
versehillencle, gloeiende huidaandoe(2)
in gen .
Rooseboom, (Willem) geb. 1843 ; was 1899/
1904 gouvernear-generaal van Ned.-Indio.
Rooses, (Max) Belg. sehrijver over kunst,
Zi4i)1
geb. 8139.
(Theodore)
geb. 1858 ; was
Rooseveld,
IV. K. ItoNTGEN.
burg, uitvinder der X-stralen; ook wel naar 1901/9 president der Ver.-Staten van N.-Am.
Roosteren, gem., Limburg, bij Roermond,
hem genoemd R.-stralen.
1014 inw.
Röntgen stralen, zie X-stralen.
(Hendrik Willem Bakhuis)
Roozeboom,
Roobol, (Suze la Chapelle) Ned. schrijfster,
Ned. scheikundige, 1854/1907 ; prof. to Amgeb. 1856.
Roodborstie, (Erithacus) een kleine vogel- sterdam.
,
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Roozendaal, gem., N.-Brab., bij de grens, ver, geb. 1864 ; schrijver van „Chanteeler".
Rostock,

16,604 inw.

stad in Mecklenburg-Schwerin,

O. Indische gouden en zilveren 54,735 inw. ; haven, scheepsbouw, industrie.
Rostow,
havenstad, Russ. Dongebied,
count van verschillende waarden.
Ropkj,

-

Roquette, (Otto) Duitsch dichter, 1824/96.
Rosario, stad, Argentinie, prov. Santa-Fe,

94,025 inw.
Rosarium, rozenkrans.
Roscommon, Iersch graafschap, prey. Con-

naught, 2459 K.M. 2 , 101,639 inw.
(Archibald Philipp Primrose,
Rosebery,
graaf van) Eng. staatsman, geb. 1847 ; was
verschillende malen minister.
Rosegger, (Peter) O.-rijksch volksdichter en

P. ROSEGGER.

.schrijver, geb. 1843 ; schreef ook in dialect.
Rosenheim, stad in Opper-Beieren, 14,246
inwoners.
Rosmalen, gem., N.-Brab., bij 's Bosch,
3831 inw.
Rosmarijn,
een altijd groene struik of
heester met lederachtige, glanzend groene
bladeren ; leveren een welriekende olio.
Ross, (Sir James Clark) Eng. zeevaarder,
1800/62 ; maakte een reis naar de Zuidpool.
(2) (Sir John) Eng. zeevaarder, 1777/
1856 ; ontdekte de magnetisehe pool.
Rossano, stad, It. prov. Cosenza, 13,555
inwoners.
Rossem, (Maarten van) Geldersch krijgsoverste, 1518/55 ; plunderde verschillende landen. Werd stadhouder van Friesl.
Flossing, (Johan Herman) Ned. letterkundige ; schrijft tooneeleritieken voor het
„Nienws van den dag".

G. ROSSINI.

Rossini, (Gioachino) beroemd It. operacomponist, 1792/1868 ; scbreef 39 opera's,
0. a. ,,Barbier de Seviglia", „Willem Tell".
Rossum, gem., Geld., bij Zaltbommel, 1400
inw.
(2) dorp, gem. Weerselo, Overijsel, 500 inw.
Rostand, (Edmond) Fr. dichter en schrij-

119,889 inw.
(2) stad, Russ. gouv. Jaroslaw, 13,016 inw.
Roswinkel, dorp, gem. Emmen, Drente,
700 inw.
Rotatie, ronddraaiing, omwenteling, beweging om een as.
Rotatiepers, een snelpers. Zie Boekdrukkunst.
Rotgans, een ganzensoort.
(2) (Jacob) Ned. geneeskundige, prof. to
Amsterdam, geb. 1859.
Rotherham, stad, Eng. graafschap York,
54,348 inw.
Rothschild, (Mayer Anselm von) 1743/1812 ;
stichter van het bankiershuis R.
Rotsgebergte,
(Eng. Rocky Mountains)
het gebergte van W.-N.-Am., begint bij
Mexico en doorploegt geheel N.-Am., tot
diep in Canada, 1500 K.M. lang. Hoogste
top : Brown, 4880 M. hoog. Wordt door 4
pacific-spoorwegen doorbroken.
dorp, gem. Schoterland,
Rotsterhaule,
Friesl., 700 inw.
Rotterdam, hoofdst. van Z.-Holl., 2e stad
van Ned. en eerste havenstad, gelegen aan
de Maas. (1909) 411,635 inw. Heeft alle inrichtingen van een groote stad. Er wordt
een uitgebreiden handel gedreven over de
geheele wereld, doch ook een drukken binnenhandel. 1907 werden 9120 schepen ingeklaard met 46,278,421 1113 . inhoud ; 1908,
8169 met 41,509,664 M 3 . inhoud. Er is ook
ijzerindustrie en scheepsbouw. R. wordt het
eerst in de elide eeuw genoemd en kreeg
1272 stedelijke rechten ; 1480 door Frans van
Brederode en 1572 door de Sp. ingenomen.
(2) (Jan Baptist Antoon van) Vlaamsch
literator, geb. 1825.
Rotterdamsche waterweg, waterweg van
Rotterdam naar de N.zee.
Rottevalle,
dorp, gem. Achtkarspelen,
Friesl., 500 inw.
Rotti, een der kleine Soenda-eilanden, Z.W.-lijk van Timor, 1650 K.M. 2. 80,000 inw.
Rottum, N.-zee eiland, prov. Gron., met
Corp R., 370 inw.
Rouaan, hoofdst., Fr. dep. Seine-Inferieure, aan de Seine, 116,316 inw. ; 30/5
1431 wend bier Jeanne d'Arc verbrand.
Roubaix, stad, Fr. dep. Nord, 142,365 inw. ;
textielindustrie.
Rouget de Lisle, (Claude Joseph) Fr. dichter en componist, 1760/1838 ; dichtte en componeerde de „Marseillaise".
Roulers,
(Rousselaere) stad, Belg. prov.
W.-Vlaanderen, 23,141 inw. ; textielindustrie.
Roulette, een ha zardspel, wordt gespeela
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Royalisten, aanhangers van een koningsmet een ronddraaiende schijf, voorzien van
gezinde partij. In Fr. de aanhangers van
roode en zwarte velden en een bal.
Rousseau,
(Jean Baptiste) Fr. dichter, het koningshuis Bourbon in tegenstelling
met de republikeinen en Bonepartisten.
1670/1741; werd verbannen.
Rozenburg, eiland van Z.-Holl., 2169 inw.
(2) (Jean Jacques) een der vermaardste
Rozendaal, gem., Geld., bij Arnhem, 450
en invloedrijkste Fr. schrijvers der 18e eeuw.
Geb. te Geneve, 28/6 1812 ; langen tijd inw.
(2) Zie Roozendaal.
zwierf hij road van de eene stad naar de
een snoer, (kettinkje) met
Rozenkrans,
andere, werd katholiek en leidde met eenige
rijke dames een zedeloos leven. Toen hij koralen, waarna, een bepaald getal gebeden
echter met zijn werken succes behaalde ver- wordt gedaan door de Kath. De groote R.
beterde hij zich, zeide het bandelooze leven bevat 15 x 10 Ave-Maria's, 15 Paternosters
(Onze Vader), door vlochten met 15 geheimenissen der verlossing. De kleine R. bevat
Ave-Maria's en 5 Paternosters.
Rozijnen, gedroogde druiven.
Russ. oppervlootvoogd,
Rozjestwenski,
maakte zich bekend in den Russ.-Jap. oorlog, waarbij hij op Eng. trawlers, nabij de
Dog gersbank, liet schieteii ; gest. 1909.
R. r., afkorting van Reservatis reservandis, met het noodige voorbehoud.
Rshew, stad, Russ. gouv. Twer, aan den
Wolga, 21,397 inw.
graafschap DenbigRuabon,
stad,

shire, 21,721. inw
vaarwel en legde zich steeds meer toe op
Ruben, oudste gout van aartsvader Jacob.
zijn werken, waarmede zijn succes zeer steeg.
Rubens ; (Petrus Paulus) beroemd
Hi; ging weer tot den Protestantschen gods- Vlaamsch. schilder, 1577/1640; de grootste,
dienst terug. Hij hekelde de bestaande wan- vruchtbaarste en veelzijdigste meester van
verhoudingen, de opvoeding, den godsdienst zijn kunst. Ook was hij diplomatiseh werken verkondigde sociaal-democratische denkbeelden. Dock nu kwam hij In botsing met
de regeeringen., werd verjaagd. en zijn zwerftochten begonnen weer. Hij woonde in Fr.,
Zwitsl., Duitschl., Eng. en werd ten laatste
weer in Fr. geduld. Hij stierf plotseling
2/7 1778. Er werden verschillende standbeelden voor hem opgericht.
(3) (Jean) Beig. schrijver, 1829/91.
P. P. RUBENS.
Rousselaere, sic Roulers.
ondernam. namelijk een reis naar
zaam,
Route, (Fr.) wed;, afstand, reis, tocht.
Routine, vaardigheid, vlugheid, die verkre- Spanje en naar Eng. Hij schilderde vele
gen wordt door het een of ander veel te doeii. stukken. Eenige standbeelden zijn voor hem
Rouveen, dorp, gem. Staphorst, Overijsel, opgericht en zijn 3e eeuwfeest werd luisterrijk gevierd.
2000 inw.
Rubidium, evil metaal, 1861 door de specRouvier,
(Maurice) Fr. staatsman, geb.
traal-analyse ontdekt ; is zilverwit, komt
1842 ; was eenige malen minister.
(Pierre)
Fr. bacterioloog, geb. veel voor. dock in zeer kleine hoeveelheden.
Roux,
1853 ; vice-directeur van het InstituutPasteur.
Rovigno, stad in Istrie, 20,205 inw.
It. prov., 1665 K.M. 2 , 221,904
Rovigo,
inw. Hoofdst. R., 11,174 inw.
Rowley Regis, stad, Eng. graafschap Staf-

ford, 34,669 inw. ; ijzerindustrie.
Rowno, stad, Russ. gouv. Volhynie, 24,905
inw.
Schotsch graafschap, 1734
Roxburgh,
A. VON RUBINSTEIN.
K.M. 2 , 48,793 inw.; hoofdst. Jedburgh.
Rubinstein, (Anton von) Russ. klavier-virRoyaards, (Willem Cornelis) Ned. tooneeltuoos en componist, 1830/94 ; was directeur
speler, geb. 1867 ; een der beste acteurs.
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van het conservatorium te Petersburg en
werd 1877 in den adelstand verheven.
Rubriek, afdeeling, klasse, soort, opschrift.
Rubus, een plantengeslacht der Rosaceeen,
0. a. braambessen, met stekelige ranken;
groeit meest in 't wild op zandgronden.
(Friedrich) Duitsch dichter en
Wickert,
vertaler, 1788/1866.
Rucphen, gem., N.-Brab., bij Breda, 4372
inwoners.
Ruddervoorde, gem., Belg. prov. W.-Vlaanderen, 5400 inw.
Riidesheirn, plants aan den Rijn, Pruisisch
regeeringsdistr. Wiesbaden, 4812 inw.; bekend om de wijnfabrikatie en schoone omstreken.
Rudimentair, slechts in den eersten aanleg
ontwikkeld, b.v. lichaamsdeelen, door het niet
gebruiken, niet ontwikkeld, doch wel aanwezig.
Rudolf, I, van Habsburg, Duitsche koning,
1273/91, geb. 1218 ; onderwierp 1278 Ottokar
van Bohemen en veroverde O.-rijk. (2) II,
Roomsch-Duitsch keizer, 1576/1612 ; koning
van Hong. en Bohemen, moest echter Hong.,
Bohemen en O.-rijk aan zijn breeder afstaan.
(3) R. Frans Karel Joseph, aartshertog van
O.-rijk en kroonprins, 1858/89 ; pleegde zelfmoord. Was gehnivd met prinses Stephanie
van Beig.
hoofdst. van SchwartzburgRudolstadt,
Rudolstadt, 12,405 inw.; badplaats.
Rugby, stad, Eng. graafschap Warwick,
16,830 inw.
Ruggegraat, zie Wervelkolom.
Riigen, Duitsch O.-zee-eiland, 967 K.M. 2 ,
46,270 inw.; heeft eenige drukbezoehte badpl a atsen.
Rugiers, eon Germaansche volksstam aan
de 0.-zee, trokken 451 naar 0.-rijk, werden
487 van daar verdreven.
Rugzwemmers, ec,ii geslacht van half vleukunnen op den rug liggende
gelige
zeer snel zwernmen ; in Ned. komen 3 soorten voor.
Ruhr, rechter zijrivier van den Rijn, door
Westfalen en Rheinland, 232 K.M. lang, 75
K.M. bevaar ar.
Ruhrort, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Dusseldorf, can de Ruhr en den Rijn, 12,406
inwoners.
puinhoopen,
ondergang, vcrval
Ruffle,
bouwval.
Rufneeren, te gi-onde richten, \-erderven,
gem., Drente, bij Hoogeveen,
Ruinen,
3757 inw.
gem., Drente, bij Meppel,
Ruinerwold,
2610 inw.
Ruisdael, (Jacob van) Ned. landschapschilde•, 1(328 of 29/82: wordt zeer geroemd.
,heersch, Britannia",
Rule,
Britannia,
Eng. volkslied.

Rum

Rum, een alcoholische drank vermengd
met het sap van rietsuiker ; veel vervalscht.
Rumelie, naam voor het oude Thracio, of
het Europeesche deel van Turkije.
Rumenie, koninkrijk in Z.-O. Europa, tusO.-rijk-Hong., Servie, Bulgarije, de
schen

WAPEN VAN RUMENIE.

Zwarte zee en Rusl. Het bestaat uit liolen Walachije, links, en Dobroedsja
rechts van den Donau. Oppervl. 131,,353
K.M. 2 ; meest vlak en vruchtbaar land,
slechts aan de grens van Hong. is het bergachtig. Van den bodem is : 17,5 % bosch-,
11,6 % weide-, 46,1 ?/,, bouwland, 1,4 % wijnbouwland en 23,4 % niet productief. De
hoofdbedrijven zijn : landbouw, veeteelt en
handel. De hoofdprod. zijn: peulgewassen,
&ter, kaas, huiden, granen, vlas, hout,
meel, petroleum, mais, salpeter, zout, tabak,
wijn en wol. R. heeft weinig of geen industrie. De grootste rivier is de Donau.
Inw. (1904) 6,392,273 zielen, hiervan 525,000
Rumeniers; 300,000 Joden ; 200,000 Zigeuners ; 85,000 Slaven ; 20,000 Duitschers;
18,000 Armeniers ; 20,000 Gri. 85 % der
bevolking is Gri.-Kath. regeeringsvorm
is constitutioneel ; erfelijke monarchie. Volksvertegenwoordiging : Senaat met 120 leden,
Huis van afgevaardigden 183 leden. De kiezers zijn naar bezit in 3 klassen gedeeld.
Het onderricht is nog niet zeer ontwikkeld.
Leger, (algemeene dienstplicht) in vredestijd, 69,500 man ; oorlogstijd 287,250 man.
Oorlogsvloot 27 vaartuigen. Spoorwegen,
3198 K.M. Telegraaflijnen 7012 K.M. De
hoofdst. is Boekarest, andere g route stedeii
zijn Jassy, Galatz en Braila. R. was langen
tijd eon prov. van het Rom.-rijk en verviel
in de 10e en lle eeuw tot kleine hertogdommen, die in de 14e eeuw tot twee staten werden vereenigd, Moldavie en Walachije. Zij waren een tijdlang onafhankelijk,
doch kwamen toen onder Turksche hoogheid,
terwij1 Rusl. tot 1856 het protectoraat nitoefende. 1861 vereenigde beide landen zich
ender boning Alexander Johan I, (de krijgsoverste Cusa) ender Turksch toezicht, 1866
moest deze aftreden en werd prins Karl van
Hohenzollern tot boning gekozen. 1877/78
met Rusl. oorlog -gegen Turkije, waarbij R.
onafhankelijk word. Het verkreeg Dobroetsja ell stond eon deel van Bessarabia
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inw. Hiervan in Europeesch R. 107,625,800
inw. In Polen 10,774,900 inw. In het Kaukasus-gebied, 10,259,600 inw. In CentraalAzie, 8,751,800 inw. In Siberie 6,568,000
inw. In Finland 2,816,500 inw. In de Aziatische vazaistaten Buchara en Chiwa 2 mill.
inw. Van de nationaliteiten vormen de Slaver de hoofdstam. Wij noemen : Russen
83,100,000 ; Polen 7,100,000 ; Bulgaren
190,000 ; Tsjechen 25,000 ; Litauers 3,100,000 ;
Duitschers 1,174,000; Rumeniers 1,122,000;
Armeniers 2,174,000; Iranische volkeren
1,370,000; Kaukasiers 2,317,000 ; Semieten
5,150,000 ; Arabieren 5,160,000 ; Finsche
volkeren 4,820,000 ; Turanische volkeren
5,876,000; Mongolen 500,000 ; Toengoezen
62,000 ; verder Chineezen, Koreanen enz.
Van de gelooven noemen wij : 90 mill. Gri,
Orthodoxen ; 14,500,000 Roomsch-Kath.;
2,600,000 Mohammedanen ; 3,700,000 Protestanten ; 3,800,00 Joden ; 260,000 heidenen. Verder nog andere godsdiensten.
De bevolking beoefent meest land- en mijnbouw en veeteelt. Van de delfstoffen, waaraan R. zeer rijk is, noemen wij : goud, zilver,
platina, koper, lood, zink, ijzer, steenkool,
zout en veel petroleum. Verdere prod.: hout,
huiden, visch, veel granen, vlas, beetwortels,
lijnzaatl, olie, tabak, leder, meel, pelswerk,
n 1 , boter, suiker en katoenwaren. Hoewel
v eel voor onderwijs wordt uitgege -ven, laat
cie ontwikkeling nog veel te wenschen over.
Datis1/6geclv,ndha- Oc staatsitirichting is een onbeperkte monarmassa. Tn Europa, 5,399,986 K.M. 2 Wordt chic. De Czaar of keizer noemt zich „Aileenbegrensd door : N.-lijke TJszee, Bering- heerscher aller Russen". Alle macht is in zijn
straat, Grooten Oceaait, China, ing. Indio, hander vereenigd. Er is een Rijksraad, beAfghanistan, Perzie, Turkije, Bulgarije, staande uit meerderj arige grootvorsten,
Rumenie, 0.rijk-Hong., Pruisen, 0.-zee, ministers en hooge staatsambtenaren. 1905 is
Zwed. en Noorwegen. Het is meest vlak, daarnaast ingesteld een Rijksdoema, van 412
soms onderbroken door cenige bergruggen en leden, gekozen volgens een zeer beperkt kiesdoor het Oeralgebergte van Siberie geschei- recht. Dit is een soort adviseerend lichaam.
den. Z.-lijk, de Kaukasus. Hoofdrivieren
Een Heilige-synode, bestaande uit hooge
Wolga, Don, Dnjepr, Dnjestr, Weichsel, geestelijken, bestuurt, onder toestemming
Newa, Onega, Dwina en Petsjora. Verder van den Czaar, de kerkelijke zaken. Verder
zijn er een groot aantal kanalen en meren. berust de willekeurige macht bij de gewesteBevaarbare waterwegen te zamen 34,000 lijke hoof den, die daarvan ruimschoots geK.M. lang. De bodem is 38 % bosch-; bruik maken en waardoor een onbeperkte
26,2 bouwgrond ; 16 % weiden; 19
bureaucratie heerscht. Het land is verdeeld
in 78 gouvernementen en 19 gebieden. Sedert
1874 is er in INA. algemeene dienstplicht;
leg- er in vredestijd, 1,254,000 man, oorlogstijd 2,150,000 man. Vloot 362 schepen (?)
met 41,100 man. Spoorlijnen, 67,044 K.M.
Telegraaflijnen 180,610 lang. Er zijn
19 steden met meer dan 100,000 inw. Hoofdst.
Sint Petersburg ; andere groote steden : -MosWAPEN VAN RUSLAND.
niet productief. Het klimaat is door de uit- kou, Warschau, Odessa, Lotz en Riga, alle
gestrektheid zeer verschillend, over het al- boven 200,000 inw.
De eerste geschiedenis van een Russigem. koud. Ook de lengte der dagen verschilt zeer. De bevolking bestaat uit ruirn schen staat begint ongeveer bij het bin140 nation ali teiten, to zamen 148,796,600 s endringen der Wareegen, een Noorsehe

aan Rust. af. Spoedig herstelde zich de geschokte financien, zoodat de regeering
1901/02 de staatsbegrooting sloot met een
overschot van 12 mill. Toch blijft de boerenbevolking arm en in de macht van den grootgrondbezitter. 1907 kwamen de boeren in opstand, doch werden door harde maatregelen
onderdrukt.
Rumex, zie Zuring.
Run, gemalen eikenschors ; een looimiddel.
Runcorn, stad, Eng. graafschap Chester,
16,491 inw.
Runen, de oudste letterteekens der Germanen, is eon naaming van het oudste Lat.
Het oudste schrift heeft 24, het latere en
vereenvoudigde 16 letters. Diende voor
godsdienstige doeleinden.
Rupelmonde, marktplaats, Belg. prov. 0.Vlaa,nderen, aan de Schelde, 3283 inw.
Ruppin, (Neu) stad, Pruisisch regeeringsdistr. Potsdam, 17,130 inw.
keurvorst van de Pfalz, geb.
Ruprecht,
1352; 1400/1410 Itoomsch-Duitsch koning.
(2) Prins van :I3eieren, zoon van den troonepvolger Lodewijk, gob. 1869.
Rups, is de larva van den vlinder.
(John) Eng. kunsthistoricus eta
Ruskin,
sociaa,1 hervormer, 1819/1900 ; prof. te Cambrigde.
1-1,usland, het heizerrijk in 0.-Europa en
N.-Azie, is na Eng. het grootste rijk der
aarde. Oppervi. geheel, 22,296,727 K.114. 2
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stam, ongev. 9e eeuw. Het bestond langen uitvoer brengen en heeft met volksvertegentijd nit opkomende en ondergaande staatjes, woordiging niets gemeen.
Russisch, willekeurig, geweldadig, wreed.
waarvan de Mongolen en Litauers steeds
Russisch Japansche oorlog, oorlog tusschen
grooter stukken in bezit namen, tot de eerste in de 13e eeuw het geheele land verover- Rusl. en Japan. 9/2 1904 eerste aanval der
III, grootvorst van Moskou Jap. op Port-Arthur ; door bemiddeling van
den. Iwan
(1462/1505), bevrijdde het land van deze en president Rooseveld werd er vrede gesloten
nam den titel „Alleenheerscher aller Rus- 29/8 1905 te Portsmouth. Rusl. moest hierbij
sen" aan. 1613 kwam het huis Romanow aan de zoo sterke haven Port-Arthur afstaan en
het bewind. Peter I, (1632/1725) de Groote, had de geheele vloot verloren.
Rustschuk,
havenstad in Bulgarije, aan
veroverde de landen aan de Oostzee, waardoor hij den grondslag legde voor Rusland's den Donau, 34,661 inw.
volgens den Bijbel, moeder van
Ruth,
grootheid. Onder Anna, 1641/62, begonnen de
oorlogen met Turkije en onder Elizabeth, David. Het boek R., in den Bijbel, geeft de
1662/96, werd deelgenomen aan den 7-jarigen genealogie van het geslacht Juda tot David.
(John James Robert Manners,
Rutland,
oorlog. In de 18e eeuw werd het land ver-

hertog van) Eng. conservatief staatsman,
geb. 1818.
Ruurlo, gem., Geld., bij Zutphen, 2700 inw.
oorlog tegen Napoleon, doch eerst met zware
Ruvo di Puglia, stad, It. prov. Bari, 23,776
verliezen, tot 1812, toen Napoleon den ongelukkigen tocht naar Rusl. ondernam. Kreeg inw.
Ruwaard, was voorheen zooveel als land1815 het overige Polen en Finland, terwijl
1812 Bessarabia onderworpen was. Er werden voogd.
Riwiel, gem., Utrecht, 498 inw.
oorlogen met Perzie en Turkije ondernomen,
Ruysch, (Frederik) Ned. ontleedkundige,
waarbij steeds het gebied aangroeide. Onder
Alexander II, 1855/81, werden veel verbete- 1638/1731.
(Jacob Salomonsz. van) Roll.
Ruysdael,
ringen aangebracht, er werden spoorwegen
aangelegd, de lijfeigenschap afgeschaft en het schilder, 1623/70.
Ruys de Beerenbrouck, (Mr. Mr. Ch.) lid
leger gereorganiseerd. Doch langzaam begon
de geest van verzet onder bet yolk te groeien van de Tweede Kamer, geb. 1873.
(2) (Jhr. Gustaaf Lodewijk Marie Hubert)
tegen het absolutisme. Er werd gebruik gemaakt van het eenigste middel, dear poli- Ned. staatsman, gob. 1842 ; was 1888/91
tieke geheel ontbraken. Het Nihilisme begon minister van justitie.
Ruysselede, gem., Beig. prov. W.-Vlaanzich te ontwikkelen, 1881 viel de Czaar door
een born. Zijn opvolgers hielden vast aan het deren, 6600 inw.
(Michiel. Adriaanszoon de) Ned.
Ruyter,
absolutisme, zij bewaarden zooveel mogelijk
den buitenlandschen vrede, namen groote grootste zeeheld, 1607/1676 ; versloeg de Eng.
landstreken in bezit eel breidden het leger 3 keer, voer 1667 den Theems op. Versloeg
nit. Doch in het binnerdand ging het treurig '72 en '73 de verbonden vloot van Eng. en
toe en dikwijls ging een storm van veront- Fr.; gestorven aan een wood, verkregen bij
waardiging op uit geheel de beschaafde den Etna.
wereld. Nicoleas II sedert 1894, ging ook
voort op then weg, trachtte, zijn macht in
0.-Azie uit te breiden, dat niet steeds geiukte. Door zijn optreden voor een vredesconferentie, kreeg hij den naam van vredesCzear, doch doze was eel het rninst verdiend ;
1904/5 wikkelde het land zich in den °ligelukkigen oorlog met Japan, waarbij het de
sterkste vesting der wereld verloor, met de
M. A. DE RUYTER.
geheele vloot. De bevolking kwam voort(2) (Herman de) een ossenkooper uit
durend in. opstand, waarbij bloedige sementreffingen pleats hadden. 1905 werd eon 's Bosch, overrompelde 1572 met 3 makkers,
volksvertegenw-,sordiging aangekondigd (Doe- ale monniken gekleed, het slot Loevenstein
ma). 1906 kwam deze bijeen, doch spoe- en liet het in de lucht vliegen.
gouv. Ja roslaw,
stad,
Rybinsk,
dig bleek dat deze instelling niets to beduiden lied, dear zij hetzelfde jaar nog ont- 25,223 inw.
Ryckevorsel, gem., Belg. prov. Antwerpen,
bonden went Zoo ging het met de 2e en 3e
Doema, terwijl. van de eerste een 200 laden 3400 inw.
Flyde, sled, Eng. eiland Wight, 11,042 inw.
voor het gerecli werden geroepen en velen
Rzeszow, stad in Oalicie, O.-rijk-Hong.,
haulier gevangeni.•;stral opliepen. De 4e
Doemn (N. - a 11 1900 rein of niets ten 14,714 inw.

groot met deelen van Polen, Koerland en de
Krim. 1798/1815 werd deelgenomen aan den

,

S •*
S, 19e letter van het Alphabet, wordt veel de eigenclornmen als machines, drijfriemen,
verward met Z. en ook wel met C. ; als Rom. werktuigen enz.
Sabron, (F. H. A.) sedert 1908 minister van
cijfer beteekent S = 90. In de muziek solo
oorlog, geb. 1849 ; 1909 afgetreden.
of sopraan.
Saccharine, een door Fahlberg ontdekte
S.a., afkorting voor Summa.
Saale, linker-zijrivier van de Elbe, 340 KM. suikerstof uit Toluol ; overtreft aan zoetheid
1000 maal druivensuiker. Heeft echter geen
lang, 184 K.M. bevaarbaar.
Saalfeld, stad in Saksen-Meiningen, 11,679 voedingswaarde en wordt schadelijk geacht.
Sacchini, (Antonio) It. componist, 1734/86.
inw.
Sacer mons, (Lat.) „heilige berg", een berg
Saane, linker zijrivier van de Aare, Zwitsl.,
in de nabijheid van Rome ; hierheen trokken
105 K.M.
Saanen, (Fr. : Gessenay) dorp, Zwits. kan- de Plebejers eenige malen om de patriciers
ton Bern, 3683 inw. ; bekend om zijn kaas- tot toegeven to dwingen.
Sachalin, eiland aan de kust van 0.-Azie,
halide].
Saar, rechter zijrivier van de Moezel, 235 aan de monding van den. Amoer ; 75,978 KM 2 ,
28,166 inw., die incest bannelingen zijn. Is
K.M. lang, 119 K.M. bevaarbaar.
stad, Pruisisch regeerings- rijk aan steenkool en rnetalen. Behoorde aan
Saarbriicken,
doch na den w- rode van 1905 door Jap.
distr. Trier, 23,237 inw. ; steenkoohnijnen.
Saargemand, stad in. Lotharingen, 14,685. voor de helft bezel.
Sachs, (Hans) heroemd Duitsch dichter,
inw
Saaz, stad in Boltemen, aan de Eger, 16,168 1494/1576.
Sachsen, Duitsche naam voor Saksen.
inw.
Sacrament, Christpliike godsdienstplechtigciland, 2200 inw.
Saba,
Sabaden, stud, Sp. prov. Barcelona, 23,044 held, genademiddel. In de R.-Kath. kerk
heeft men 7 S., n.l. doop, vormsel, S. des
inw.
Sabaeers, een Z.-Arab. volksstam, voerde altaars, biecht, oliesel, priesterwijding, huwein de oudheid een uitgestrekte heerschappij. lijk. In de Prot. kerk heeft men 2 S.:
In het Oude-Test. en door Gri. en Rom. doop en avondrnaal en in de Oud-Luth.-kerk
schrijvers werd gesproken over hun rijkdom nog het vormsel.
Sacramentei des Altaars, zie Avondniaal.
en beschaving.
Sacramento, gewichtigste rivier van CaliSabara, stad, staat Minas-Geraes, Braz.,
fornie, 750 K.M. lang, mondt in den Grooten
77,754 inw.
Sabbath, (Sabbas ; Hebr.: Rustdag) de 7e Oceaan.
(2) Hoofdst. Vail California, 29,282 inw.
dag der week, gewijd om to rusten.
Sacristie, in de R.-Kath. kerk de plants
Sabeldier, eon beversoort nit Siberia ;
waar de kerkelijke gewaden en. sieraden geLevert een gezochte bontsoort.
Sabijnen, een oud It. yolk ; oerst werden borgen worden.
Sacrum, heiligbeen, het onderste deel van
door de eerste bewoners van Rome de S.vrouwen geroofd, later werd de geheele stain de wervelkolom.
Sadduceeers, een godsdienstige secte der
onderworpen, die zich met de Rom. verbond.
Sabine, rivier in N.-Am., 760 K.M. lang. is•aelieten, vooral tiidens Christus. Zij
Sabotage, eon anarchistisch strijdmiddel vormden den priesteradel en stonden tegenvan de vereenigde arbeiders ; berust op bet over de volkspartij der Farizeeen. Zij geloofstelselmatig benadeelen van den patroon of den niet aan de verwachtingen dezer laatmaatschappij waartegen men grieven heeft. sten en predikten 's menschen vrijen wil.
Sade, (Donotlen Alfonso Francois, markies
Pit geschiedt door langzaam werken, alles
uiterst good doen en ook het vernielen van de) Fr romanschrijver, 1740/1814.
Sallee, (Philip Lodewijk Jacob) Ned. schil*) Woorden met S aanvangend erihierop der, 1837/1904.
Sa de Miranda, (Francisco de) Port. dichniet voo•komend, zooke men op Z of ook wel
ter, 1495/1558
op Ch.
-

.

Sad

640

Sadio, eiland bij Nipon, Japan, 869 K.M2 .,
112,738 inw. ; hoofdst. Aikawa.
Sadones, (Jozef) Z.-Ned. dichter, 1755/1819.
Sadowa, dorpje bij Koniggratz ; hiernaar
noemen de Fr. en It. de slag bij Koniggratz.
Sadrach, werd volgens het bijbelsche verhaal, met twee anderen door Nebukadnezar
in een oven geworpen, doch zij verbrandden
niet.
Saenredam, (Jan) een beroemd Ned. schilder en graveur, 1565/1607.
Safed, stad, Turk. vilajet Syrie, 24,600
inw.
Saffiaan, marokijn- of Turk. leder, een zeer
fijne gekerfde ledersoort uit Safi (Marokko).
Van bokken of geitenvellen ; reel vervalscht.
Saffier, een blauw edelgesteente.
Saffraan, de gedroogde stempels van de
Crocus sativus ; ongev. 60,000 van deze
draadjes leveren 1 K.G. S. Wordt gebruikt
als geneesmiddel en verfstof ; echter veel
vervalscht.
Sagan, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Leignitz, 13,370 inw.
Sagar, stad, Eng.-Indie, Centraal-prov.,
44,674 inw.
Sagasta, (Don Praxedes Mateo) Sp. staatsman, 1827/1903.
Sage, mythe, cen verhaal, vertelling omtrent gebeurtenissen, die van geslacht op
geslacht overgaaA. Zulke hebben geschiedkundig weinig waarde, doch dikwijls moet de
geschiedschrijver zich er mede tevreden stellen. Men onderscheidt : Heldensagen, yolkssagen, errz. Zie ook mythologie.
Sageleer, zie mythologie.
Saginaw, stad in. staat Michigan, N.-Am.,
42,345 inw.
Sago, een voedingsmiddel nit verschillende
paimboomen alit Azie. Om deze stof to krijgen
hakt men een palmboom open en maalt het
merg. Dit is echter weinig in den handel.
De meeste S. die verkocht wordt, wordt bereid nit aardappelmeel.
Sagopalm, verschillende soorten palmen.

Sai
zandige hoogvlakte met soms bekken met

vasten bodem. Heeft verschillende Oasen,
doch alleen daar, waar eenig water is. Wordt
bewoond door ongev. 2 mill. zielen. Er zijn
verschillende wegen waarlangs de karavancn
trekken.

Saharanpoer, stad, Eng.-Indie, N.-W.Prov., 66,254 inw.
Saida, havenstad, Turksche prov. Syrie,
15,000 inw.
Said Pacha, (Mehemed) Turksch staatsman, geb. 1835 ; was vertegenwoordiger in
Berlijn.
Saigon, hoofdst., Fr.-Cochinchina, 80,000
inw.
Saint, *) (Fr. en Eng.) heilig ; beginnaam
van verschillende steden in Fr.: (1) S.Amand, stad, dep. Nord, 13,705 inw. (2) S.Charnond, stad, dep. Loire, 15,469 inw. (3)
S.-Denis, stad, dep. Seine, bij Parijs, 60,608
inw. (4) S.-Die, stad, dep. Vosges, 21,481 inw.
(5) S.-Dizier, stad, dep. Haute-Marne, 14,601
inw. (6) S.-Etienne, hoofdst., dep. Loire,
146,559 inw. , uitgebreide industrie ; steenkoolmijnen. (7) S.-Germain-en-Laye, stad,
dep. Seine-et-Oise, 17,297 inw. (8) 5.-Junien,
stad, dep. Haute-Vienne, 11,432 inw. (9) S.Lo, hoofdst., dep. Manche, 11,604 inw. (10)
S.-Malo, havenstad, dep. Ille-et-Villaine,
11,486 inw. (11) S.-Mande, voorstad van
Parijs, 15,726 inw. (12) S.-Maur, voorstad
van Parijs, 20,503 inw. (13) S.-Nazaire,
havenstad, dep. Loire-Inferieure, 35,813 inw.
(14) S.-Omer, stad, dep. Pas-de-Calais, 20,623
inw. (15) S.-Ouen, voorstad van Parijs,
35,436 inw. (16) S.-Quentin, stad, Fr. dep.
Aisne, 50,278 inw. ; uitgebreide industrie ;
19/1 1871 overwinning van de Duitschers op
de Fr. Zie ook de verdere artikelen met S.
Saint Albans, stad, Eng. graafschap Hertford, 16,019 inw.
Saint Barthelemy, een der Fr. Kleine Antillen, 21 K.111 2 ., 2674 inw. ; sedert 1877 Fr.,
bezit.
Saint Elrieuc, stFid, Fr. dep. Cotes du Nord,
22,198 in w.
Saint Christopher, Eng. eiland der Kleine
Antillen, 176 K.M 2 ., 29,782 inw.
Saint-Denis, zie Saint- onder no. 3.
(2) Hoofdst. van het eiland Reunion,
36,000 inw.
Sainte Bouve, (Charles Augustin) Fr. dichter en schrijver, 1804/69 ; pseud. J. Delorme.
Sainte-Ciaire-Deville, (Charles) Fr. geoloog
meteoroloog,
ontdekte de
1814/76 ;
amorphe- en onoplosbare zwavel.
(2)
(lIenri Etienne) Fr. scheikundige,
broeder van den vorige, 1818/81 ; grondlegger
-

-

-

-

-

AGOPAT.M.

Sagua la Grande, have -lista('

op Cuba,

18,330 inw.
Zie voor Saint
ook San, Santa, Sint
Sahara, een nitgestrekte woestijn in N.Afrika, is 6,035,000 K.Al 2 . groot. Het is een of op (h. woorden zelf.
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der nieuwere aluminium-, magnesium- en foundland, 33 K.M 2 ., 6352 inw. ; in- en uitvoer.
platina-industrie.
(2) havenstad, Fr. eiland Reunion, 24,270
Sainte Croix, gem., Belg. prov. W.-Vlaaninw.
deren, 3400 inw
(3) havenstad op Fr.-W.-Indisch eiland
(2) S. Cruz, een Deensch eiland in W.Martinique, had 30,000 inw. Door de uitbarIndia 218 K.M2 ., 19,793 inw.
Sainte Marie, Fr. eiland, O.-lijk van Mada- sting van den vulkaan Mont-Pelee, 8/5 1902,
gaskar, 164 K.M 2 ., 7667 inw. ; cacao, koffie. ging deze stad verloren en 40,000 menschenSaintes, stad, Fr. dep. Charente-Inferieure, levens.
(4) (Bernardin de) Fr. schrijver, 1737/1814;
18,219 inw.
Saint Francis River, rechter zijrivier van hoopte eon ideale republiek to stichten.
Saint Priest, (Alexis Guignard) Fr. diploden Mississippi, 610 K.M. lang.
Saint George, stad, Eng. graafschap Glou- moat en schrijver, 1805/51.
Saint Saens, (Charles Camille) Fr. operacaster, 55,426 inw.
Saint Ceorges, (Georges Henri Vernoy de) componist, geb. 1835 ; o. a. „Samson en
Delila".
Fr. dramaticus, 1799/1875.
Saint Simon, (Claude Henri, graaf) Fr.
Saint Cities, Z.-W. voorstad van Brussel,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

socialist en stichter der naar hem genoemde
Saint Helens, stad, Eng. graafschap Lan- school, 1760/1825 ; hij wilde n.l. het erfrecht
caster, 84,410 inw. ; glasindustrie, steenkool- opheffen, en alleen de persoonlijke verdien57,000 inw.
-

mij nen . sten als niaatstaf voor bezit aannemen;
Saint Helier, hoofd- en havenstad van Eng. verder de staat instellen als eigenares van de
-

eiland Jersey, 29,100 inw.
Saint- H enri, stad, prov. Quebec, Canada,
13,415 inw.
(Augustin) Fr. natuurvorSaint Hilaire,
seller, 1799/1853.
Saint John, rivie• in Canada, 640 K.M.
lang.
rivier in Florida, N.-Am., 480 K.M.
(2)
lang.
(3) havenstad in Nienw-Brunswijk. 40,711
inw.
Saint-John's,
hoofdst., Eng. Newfound-

-

land, 31,142 inw. ; machinebouw visscherij.
Saint Joseph, stad in Missouri,
102,979 inw.
Saint-Josse-ten-Noode, voorstad van Brussel, 33,000 inw.
(Antoine) Fr. revolutionair,
Saint Just,
1767/94 ; met Robespierre geguillotineerd.
Saint Louis, handels- en industriestad in
Missouri, aan den Mississippi, N.-Am.,
575,238 inw.; ijzer-, katoen- en tabakindustrie ; 1904 wereldtentoonstelling.
(2) hoofdst., Fr. kolonie Senegambia N.W.-Afrika,, 20,200 inw.
(3) stad, Fr. eiland Reunion, 18,143 inw.
Saint Martin, een der Kleine Antillen,
W.-Indie, 52 K.M 2 ., 3641 inw. ; Fr. bezit ;
47 K.M2 ., 4023 inw. ; Ned. bezit.
Saint Nicolaas, stad, Belg. prov.
deren, 31,083 inw. ; fabrieken, industrie.
Saint Paul, stad, Fr. eiland Reunion,
25,673 inw.
(2) hoofdst., Minnesota, N.-Am., aan den
Mississippi, 163,065 inw.; industrie.
Saint Peter Port,
(St. Pierre) hoofd- en
havenstad, Eng. kanaal-eiland Guernsey,
17,645 inw.
Saint Pierre, Fr. eiland, Z.-lijk van New-

-

-

-

-

-

-

-

-
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productie-middelen, die deze dan naar behoefte verdeelt. Zijn denkbeelden zijn later
door Enfantin nitgewerkt.
Saint Thomas,
(Sao Thome) Port. eiland
bij Guinea,, 929 K.M 2 ., 18,266 inw. ; handel.
(2) stad in Canada, prov. Ontario, 11,485
inw.
Sant - Trotsci, stad, Bc lg. prov. Limburg,
14,451 inw.
Saint-Victor, (Paul de, graaf)
schrijver, 1825/81.
Saint Vincent, (John Jervis, baron MeaF
ford,
graaf) Eng. admiraal, 1734/1823 ; streed
tegen N.-Am. en veroverde 1797 de Sp. vloot.
-

-

(2)
Ell
eiland der KleineAntillen, 342 K.M 2 ., 45,540 inw. ; hoofdst.

Kingston. Door de uitbarsting van den vulkaan Soufriere, 8/5 1902, kwamen 1500 menschen om.
(3) (Kaap) Z.-W.-punt van Port.
Saisan Nor, binnenzee van Russ.-Centr..Azie, 1830 K.M2 .
Saison, seizoen, jaargetijde, modetijd.
Sajaansche gebergte, gebergte tusschen
Siberia en Mongolie; hoogste top : MoenkoeSardik, 3490 M. hoog.
Sakai, stad, Jap. eiland Nipon, 50,203 inw.
Sakara, Saqqara, Sakkara, dorp in Eg., op
deg_,, rens der Lybische woestijn ; bekend door
de 17, 59-M.-hooge pyramiden.
Sakata, stad, Jap. eiland Nipon, 21,937
-

Saksen, naam voor een volksstam of yolksgroep in N.-W.-Germanie ; in de 3e eeuw verbonden de S. zich met eenige andere stammen
en verspreidden zich over een groote uitgestrektheid. Ongev. 450 veroverde zij met . de
Angelen Britannia. Karel de Groote onderwierp de verschillende stammen en bekeerde
ze of dwong ze tot het Christendom. 850

ongev., stichtten do Duitsehe bewoners het keurvorst ; 1423 stierf het huis uit en ging
hertogdom S. 919/1024 werd de hertog, koning met de keurwaardigheid over op het huis
van Duitschland en ging S. in die landen op. Wettin, uit de mark Meissen. 1485 werd het
Bernhard van Askanie stichtte een nieuw land tussehen twee broeders gedeeld. Tot
rijk, dat door erfschap vergroot werd met 1547 woedde tussehen beide huizen een felle
Lauenburg, 1260 werd het land verdeeld in strijd, die eindigde met het tenietgaan der
S.-Lauenburg en S.-Wittenberg. Het laatste eene partij. Sinds dien bleven de landen verwerd de grondslag van het koninkrijk Saksen. eenigd. De keurvorst, August de Sterke,
ging, om de Poolsehe kroon machtig to worZie verder.
Saksen, (Koninkrijk) een tot bet Duitsche- den, tot het Kath. geloof over. Het huis
bled tot de ondergang van Polen op den
troon. August II stond in den 7-jarigen oorlog aan de zijde van 0.-rijk. August III
voegde zich na den slag bij Jena, 1806, bij
den Rijnbond en verkreeg daardoor groote
stukken grond en den koningstitel van
Napoleon. Hij nam den naam van August I
aan. Het leper word op Fr. voet ingericht,
WAPEN VAN SAKSEN.
doch na den terugtocht van Napoleon, moest
rijk behoorend rijk. Gelegen ongev. in Midd.. de koninr, vlueliten en word het geheele land
Duitsehl., tussehea de prov. Silezie, Saksen beset. Op het emigres to Weenen eischten
en de staten Beieren, Bohemen en de Thii- Pruisen en Rusl. geheele of stand van Saksen
ringerstaten. Oppervl. 14,993 K.M 2 ., waar- en vervalling aan Pruisen. Hiertegen verzetvan 2/5 gedeelte bergland, 2/5 gedeelte heu- ten de andere mogendheden zich en moest S.
velland en 1/5 deel vlakland. In 't Z., Erts- 2/5 van het gebied aan. Pruisen afstaan. 1815
gebe: gte 0., Lausitzergebergte, verder stond S. aan de zijde tegen Napoleon. 1831
Zandsteengebergte. De hoofdrivieren zijn
verkreeg het land een grondwet van koning
Elbe, Zwarte Elster, Witte Elster en Mulde. Antoon (1827/36), nadat er sterke woelingen
Er heerscht eon gematigd klimaat. De hoofd- hadden plants gehad. In de rev olutionaire
ewegingen van 1849 werd S. stork betrokbedrijven zijn: land- en mijnbouw, veeteelt,
handel en industrie, hoofdzakelijk ijzer- en ken. 1866 stond het aan de zijde van 0.-rijk,
textielindustrie. De grond is voor 56 % bouw- waarop het gedwongen werd deel uit to
en tuingrond ; 27 "I, bosch ; 12 % weiden. De waken van den N.-Duitschen bond en 10 mill.
hoofdprod. van den mijnbouw zijn : goud, thaler schadevergoeding aan Pruisen te besilver, ijzer, koper, lood, sink, tin, zwavel, talen. Het nam deel aan den Fr.-Duitschen
steen- en bruinkool. Yerdere prod.: katoen oorlog. Sedert 1890 groeit het aantal Sociaalen katoenwaren, chemicalien, vlas, granen, Democratisehe afgevaardigden, zoodat bijna
aardappelen, vruchten, marmer, porselein, de meesten tot die partij behooren. 1896 word
zandsteen, vee, wijn. wol en wolwaren en van het 3-klasse-kiesrecht aangenomen.
uit Leipzig hoofdzakelijk boeken. S. had
Saksen, Pruisische prov., 25,259 K.M. 2 ,
1905: 4,508,601 inw. ; hiervan 94.5 % Prot. 2,979,221 invv. Zeer vruchtbaar ; doorstroomd
en 4.5 % Kath. Staatsinriehting is constitu- door de Elbe en de Saale; uitgebreide mijntioneel ; grondwet van 1831, doch herhaalde- bouw en industrie. Hoofdst. Maagdenburg.
lijk gewijzigd ; erfelijke monarchic. De yolksSaksen-Altenburg, Duitsch hertogdom en
vertegenwoordiging bestaat uit 2 Kamers. bondsstaat, 1324 K.M 2 ., (1905) 206,508 inw.,
le Kamer heeft 48 leden, samengesteld uit 2 moest Prot. Het is een erfelijke constitutiokoninklijke prinsen, geestelijke hoogwaardig- neele monarchic ; landdag met 30 leden. De
heidsbekleeders, Magistraten, 8 leden van de bodem is seer vruchtbaar, wordt good begrootste steden en 5 door de koning to benoemen leden. 2e Kamer heeft 82 leden,
indirect g,ekozen. Het heeft 4 stemmen in den,
Bondsraad, 23 afgevaardigden in den Rijksdag. Is verdeeld in 5 prov. : Dresden, Bautzen, Leipzig, Chemnitz en Zwickau. Hoofdst.
Dresden ; andere groote steden: Leipzig,
Zwickau, Bautzen, Chemnitz, ens. Leger,
WAPEN VAN SAKSEN-ALTENIATRG.
deel van het Duitsehe ; Spoorwegen, (Staats)
3194 K.M.
S. is ontstaan uit het hertogdom S.-Witten- houwd, terwijl ook mijnbouw, veeteelt en
berg, dat ontstond 1260 uit de deeling van handel bloeien. Hoofdst. Altenburg. Het land
het oorspronkelijke S. (Zie eerste artikel S.) behoorde tot 1603 aan het markgraafsehap
1336 verkreeg het huis de waardigheid van Meissen, stond tot 1672 ender eigen hertogen
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dustrie en handel. Meest bosch- en ooftbouw.
Het is een constitutioneele monarchie ; grondwet van 1850 ; landdag van 31 leden. Hoofdst.
Weimar. Wilhelm I, gest. 1601, was de stichter van de laatste linie Weimar ; deze splitste
zich in drie deelen. Weimar, Eischenach en
Jena. 1741 werden deze weder vereenigd door
Ernst August. Het werd 1815 een groothertogdom.
Salade, zie Sla.
Saladijn, sultan van Eg. en Syrie, 1171/93,
gel). 1137 ; streed cenige malen met goed gevolg tegen de kruisvaarders, veroverde 1187
Jeruzalem.
Salado, zijrivier van de Parana in. Argmtinie, 1260 K.M. lang.
Salamanca,
Sp. prov., 12,510 K.M. 2 ,
320,767 inw. Hoofdst. S., 24,156 inw.; 22/7
1812, overwinning van Wellington over de Fr.
W APEN VAN SAKSEN-COB ItG-GOT .
Salamander, (Salamandrina) een orde der
voor
landdag,
olksvertegenwoordiging :
Coburg 11 leden ; voor Gotha 19 leden. Dew kruipende dieren, hebben 1- of 2-paar ledevormen tezamen een landdag. Res. is om beur- maton met eell blijvenden staart. Men onderten Gotha en Coburg. De Coburgsche linie seheiclt land- en water-S. De grootste soort
stierf 1699 uit, waarop het Buis Saalfeld als leeft in .Tap. en wordt 1 M. lang.
Salamis, Gni. eiland voor Athene, in de
heerscher optrad. Ernst HI (1806/44) stond
vei.kreeg Gotha Gold van Egina, 100 K.M 2 ., 6700 inw.
Saalfeld aan Meini -tven of
Safangacin, (Collocailia iiidifica) een IndiD,-ze noemde zich toen hertog
daarvoor
sche zwaluwen-soort, bereidt uit haar speekvan Saksen-Coburg en Gotha.
Saksen-Meiningen, Duitsch hertogdom en sel de eetbare vog,elnestjes.
Ialeisch staatje op Malakka,
Salartgor,
bondsstaat, 2468 K.111 ,:., (1905) 268,916 inw.,
meest Prot. Bestaat nit verschillende kleine onder Eng. bescherming, 8000 K.1‘1 2 ., 168,000
stukken. Er is land- (_-11 mi.inbouw, industme,
Saldanha, (Joao Carlos, hertog van) Port.
veeteelt en handel_ De bodem is vruchtbaar.
Het is een erfelijke constitutioneele monar- staatsman en maarschalk, 1791/1876.
Saldo, (It.) overschot, slot, eindbedrag.
Sale, stad, Eng. graafschap Chester,
12,088 inw.
Salem, oude naain voor Jerusalem.
stad in Eng.-Indie, prov. Madras,
(2)
70,621 inw.
stad, staat Massachusetts, N.-Am.,
(3)
35,986 inw.
WAPEN VAN SAKSEN-MEININGEN.
(4) stad, staat Ohio, N.-Am., 17,004 inw.
Salerno, beneden-It. prov., 5070 K.M. 2 ,
chic ; grondwet van 1829. Landdag van 24
leden. Hoofdst. Meiningen. Bernhard III, 564,328 inw. Hoofdst. S., aan de Golf van
gest. 1706, is de stichter der linie S.-M. S., 42,727 inw.
Saletta, (Tancredi) It. generaal, geb. 1840;
Bernhard Erich Freund moest wegens zijn
vijandelijke houding tegenover Pruisen, 1866, streed 1886/87 in Abessinie ; 1900 lid van den
de regeering nederleggen. Zijn zoon volgde Senaat.
Saleyer, Ned.-Indische eilandengroep, Z.hem op.
Duitsch groot- 0.-lijk van Celebes, 771 K.M 2 ., 50,000 inw.
Saksen-Weimar-Eisenach,
Salford, stad bij Manchester, Eng., 220,956
inw.
Salian, stad, Russ. gouv. Bakoe, 12,121 inw.
Salicylzuur, een organisch zuur, ontstaat
door inwerking van koolzuur op phenolnatrium ; heeft een witte kleur en wordt bij
WAPEN VAN SAKSEN-WEIMAR-EISENACH.
hoeveelheden vervaardigd als bederfwerendhertogdom en bondsstaat, bestaat uit 3 middel ; is koortsstillend, smaakt zoet-zuur.
Salle, een plantengeslacht der lipbloemigen,
deelen, 3617 K.M 2 ., (1905) 388,095 inw.,
meest Prot. Er is landbouw, veeteelt, in- halfheester ; van de bladeren trekt men de

daarna onder S.-Gotha en is sedert 1826 weder
zelfstandig.
Saksen Coburg Gotha, Duitsch hertogdom
en bondsstaat, 1977 K.M 2 ., (1905) 242,432
inw., meest Prot. Bestaat uit twee deelen.
Gotha en Coburg, N.-lijk en Z.-lijk van het
Thiiringerwoud. Er is een uitgebreide industrie, verder bosch-en landbouw. Het heeft een
vruchtbaren bodem. Ook wordt er veel veeteelt bedreven. Het is een erfelijke constitutioneele monarchic ; grondwet van 1852.
-

-
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bekende S.-melk, terwij1 deze in Gri. tot een
thee worden gedroogd.
Salieri, (Antonio) It. componist, 1750/1825.
Saliers, (Lat. : springers) naam van 2 Rom.
pries , er -college 3, elk van 12 priesters, die op
den len Maart allerlei danzen uitvoerden.
(2) De Franken waren verdeeld in twee
groepen, de S. en de Ripuariers. De S. bewoonden de lage, N.-lijke landen. Zie Franken.
Salingre, (Hermann) Duitsch blijspel-dichter, 1833/79.
Salisbury, hoofdst., Eng. graafschap Wilts,
17,117 inw.
(2) (Robert Cecil, markies van) Eng. con-

It. C. MARSIES VAN SALISBURY.

servatief staatsman, 1830/1903 ; was eenige
malen minister en min.-president.
Salkowski, (Ernst Leopold) Duitsch scheikundige, geb. 1844 ; deed verschillende ontdekkingen.
Salmanaser, eenige Assyrische koningen.

Salmeron y Mons°,

een veel lateren tijd verwezen, ongev. tijdens
de heerschappij der Perzen of Macedoniers.
Salomons-eilanden,
Nieuw-Georgie, een
Melancsische archipel, O.-lijk van NieuwGuinea. 43,900 'LW., 200,000 inw. Staat
onder Duitsche bescherming en sedert 1899
ten deele onder Eng.
Salon, een sierlijk gemeubileerde kamer
voor ontvangst van bezoek ; pronkkamer.
in Parijs een tentoonstelling van
(2)
schilderijen van levende kunstenaars.
stad, Fr. dep. Bouches-du-Rhone,
(3)
12,872 inw.
Salonlki, Turksch vilajet, 35,450 K.M. 2,
1,165,400 inw. Hoofdst. S., aan de Golf van
S., van de Egeische-zee, 106,000 inw. ; handel, visscherij.
Salpeter, (salpeterzure kali ; kaliumnitraat)
wordt in de natuur en kunstmatig bereid,
ontstaat meest door oxydatie van ammoniak
en slaat in verschillende werelddeelen uit
den grond uit. Wordt meest gebruikt voor de
fabrikatie van springstoffen. De uitslag op
muren noemt men ook wel S., deze bestaat
nit verschillende zouten.
Salpeterzuur, een verbinding van 1 deel
stikstof, 1 deel waterstof en 3 deelen zuurstof. Is een oxydeerende kleurlooze vloeistof,
rookt in de lucht en riekt zeer scherp ; lost
alle metalen, uitgezonderd gaud, op.
Salsette, Eng. eiland, N.-lijk van Bombay,
624 K.M. 2 , 109,620 inw. ; voorhistorische
holentempel.
Salta, prov. van ...krgentinie, 84,215 Ic..11/. 2 ,

(Don Nicolas) Sp. 131,938 inw. Hoofdst. S., 20,361 inw.

staatsman, geb. 1838 ; republikeinsch lid van
de cortes.
Salmiak, zoutzure ammoniak, bestaat uit
1 deel stikstof, 4 deelen waterstof en 1 deel
chloor. Wordt verkregen door droge distillatie van organische stikstofhoudende stoffen
en uit het condensatiewater van de gasfabricatie ; vindt veel toepassing.
(2) (Geest van) een oplossing van salmiakgas in water. Een scherpe, bijtende stof.
Salome, moeder der Apostelen Jacobus en
Johannes.
(2) docliter van Herodes, vroeg het hoofd
van Johannes den Dooper.
Salerno, koning van Israel, regeerde 993/953
v. Chr. Hij wilt het laud door vrede en bevordering van kunst en wetenschap en handel tot bloei to brengen, terwijl zijn wijsheid
spreekwoordelijk is geworden. FIij was echter
zeer weelderig en op ouderdom gekomen, liet
hij zich tot afgodendienst overhalen. Na zijn
dood splitste het rijk zich in twee deelen. In
de oude Oostersche literatuur wordt S. voorgesteld als de koning der geesten. In het
Oude-Test. worden hem „De spreuken", „De
Prediker" en „Het Hooglied" toegeschreven.
De critiek heeft de beide eersten echter tot

Saltillo, hoofdst., staat Coahuila, Nlexieo,

inw.
Salt-Lake-city,

23,996

stad, staat Utah, 52,600
inw., aan het zoutmeer Salt-Lake. Hoof dst.
der Mormonen.
Salto, (It.) sprong.
een
Salto-Mortale,
(It.)
dood-sprong
levensgevaarliike sprong.
Saltzmann, (Karl) Duitsch schilder,
1847; begeleidde den Duitschen keizer en
pries Hendrik van Pruisen op hun wereldreizen.
Saliien, (Salwen) rivier in Achter-Indie,
1500 K.M. lang
Salm, (Lat.) heil, gezondheid, redding ;
Rom. Rodin. van het wazijn van den staat,
later met andere godeii verward.
Salut, heil, gezondheid, groet, gegroet.
Saluteilanden, 3 Fr. eilanden bij Fr.
Guyana, Saint-Joseph, Ile-Royale en Ile. du
Diable, (Duivelseiland) was 1894/99 verblijfplaats van. Dreyfus. Deze eilanden worden
gebruikt als verblijfplaats van gecleporteers
den.
Saluut, vaarwel, zie Salut.
Salvador, (San) republiek in Nlidc1.-Ant.
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aan denn. Grooten Oceaan, 21,160 K.M. 2 , ten der O.-rijksche Alpen, 680 K.M. 2 ; zeer
(1905) 1,068,600 inw., waarvan 232,000 In-. zoutrijk.
dianen. De bodem is vruchtbaar ; hoofdSamaniden, een Perzische dynastie, 901 tot
prod. : koffie, indigo, suiker, tabak, balsem, 999.
cacao. Ook bevat de bodem goud, zilver en
vormt met
Samar, Philippijnen-eiland,
eenige kleine eilandjes de prov. S., 13,386
K. M. 2 , 200,753 inw. Hoofdst. Catbalogan.
Samara, zijrivier van den Wolga, Rusl.
Daaraan het gouv. S., 151,047 K.M. 2 ,
2,763,478 inw. Hoofdst. S., 91,672 inw.;
Bout, zout en graanuitvoer.
Samarang, Zie Semarang.
Samaritanen, de oude bewoners van SamaWAPEN VAN SAN -SA LVADOR .
ria, het N.-lijk deel van Israel. Zij waren
itizer, (loch het mijnwezen is niet zeer oatafstammelingen van de Joden en de door
wikkeld. Gebergte niet hooger dan 2400 M.
koning Salmanassar van Assyrie daarheen
Er is een grondwet van 1864 ; president voor
gebrachte kolonisten. Bij de terugkeer der
4 jaar gekozen. Kamer van gedeputeerden
Joden nit de Babylonische ballingschap ont42 leden, dadelijk door het yolk gekozen. voor
stond een felle haat tusschen beide volke1 jaar. Leger in vredestijd 3000 man ; millren, daar de S. hun godsdienst hadden vertie 18,000 man. Spoorwegeii, (1905) 167
mengd met heidensche afgodendiensten. Zij
K.M. lang. Telegraaflijnen, 1002 K.M.
bouwden een eigen tempel en scheidden zich
Het land was 1525/1821 deel van de Sp.
nu sterk of van de Joden. Toch namen zij
bezittingen ; word -verschillende malen door
met doze deel aan den opstand tegen de
aardbevingen geteisterd.
Rom. , doch werden. verslagen. Zij kwamen
(2) hoofdst. van S., (1905) 59,136 inw.
ook in strijd met de Christenen en werden
Salvation-Army, (En,,,. .) Leger des Heils,
daarom verdreven.
afgekort : S.-A.
Samarkand, Russ. pro v. in Turkestan,
Salvator, redder, heiland.
Centr.-Azie, 68,693 K.M 2 ., 857,847 inw. ;
Salve, gegroet, zij gegroet, welkom.
hoofdst. S., 54,900 inw.; zeer oude stad;
Salverda de Crave, (Jean Jacques) Ned.
uitvoer van granen. Sedert 1868 Russ. bezit.
romanist, geb. 1863 ; leeraar van H. M. de
Z.-W.-lijke punt van
Sambar,
(Kaap)
Koningin. 1907 prof. te Groningen.
Borneo.
Salvia, zie Salie.
Sambeek, gem., N,-Brab., 1572 inw.
Salvo, het op commando afvuren der geSambesi, zie Zambesi.
weren van een troepen-afdeeling.
Sambor, stad in 0.-Galici6, aan den
Salzach, rechter zijrivier van de Inn, 230
Dnjestr, 17,027 inw.
K.M. lang, 60 K.M. bevaarbaar.
Sambre, linker-zijrivier van de Maas, 190
Salzbrunn, 3 dorpjes, Pruisisch regeeringsdistr. Breslau, tezamen 7400 inw. Drukbe- K.M. lang., 160 K.M. bevaarbaar.
Samehof, (L.) arts te Warschau, samenzochte badplaatsen.
Salzburg, 0.-rijk-Hong. kroonland, met steller der wereldtaal „Esperanto".
Samethini, (Leon) Ned. vioolvirtuoos, geb.
titel hertogdom, 7153 K.M. 2 , 192,763 inw.,
meest Duitschers en Kath. Het is meest 1886.
Samhara, kustland van Abessinie, It.
bergland, hoogste berg 3660 M. hoog ; heeft
verschillende meertjes en de hoofdrivier Sal- bezit.
Samnieten, een oude It. volksstam ; word
zach. Er is veeteelt, landbouw en zoutmijnindustrie. Gras- en weideland 42 °A, akker- in drie oorlogen door de Rom. onderworpen
land 9 %, bosch 32 c),'„. Er zijn beroemde, en na eenige opstanden, 82/80 v. Chr., vergeneeskrachtige bronnen. Landdag 26 leden nietigd.
Samoa-eilanden,
Polynesische eilandenen 5 leden in den O.-rijkschen bondsraad. S.
was 798 een aartsbisdom en werd 1802 aan groep, N.-lijk der Vriendschapseilanden. Beaartshertog Ferdinand in leen gegeven; staat uit 4 groote en eenige kleine eilanden,
kwam 1805 aan O.-rijk en werd 1849 een to zamen 2787 K.M. 2 , 32,815 inw., meest
Christenen. Hoofdst. Apia, 1899 gedeeld
kroonland.
(2) hoofdst. van S., is zeer schoon ge- tusschen 1)uitschl. en N.-Am.
Samoen, de heete, droge woestijnwind in
legen, 34,904 inw.; textielindustrie, geboorAfrika en Azie ; voert veel zand mode.
teplaats van Mozart.
Samojeden, een volksstam in N.-lijk Rusl.
Salzburger Alpen, dat gedeelte der Alpen
in Beieren en Salzburg. Hoogste berg, Hoch- en Siberie ; leven meest Nomadisch, zijn ten
deele Christenen, hebben eigen taal. Er zijn
konig, 2938 M. hoog.
Salzkammergut, een der schoonste gedcel- ongev. 16,000 zielen.
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Sanctum Officium, (Lat.) heilige officie, ofSamos, eiland bij de W.-kust van KleinAzie, 468 K.M. 2 , 54,800 inw. ; vruchtbaar ficieele naam voor de Inquisitie.
Sanctus, (Lat.) het heilige, deel der mis.
bergland. Het vormt een hertogdom en is
Sand, (George) eigenlijk Aurora Dupin
Turkije schatplichtig sedert 1832.
Samot, (David Johannes Anthonie) Ned. zeer verdienstelijk Fr. schrijfster en dichteschriiver, geb. 1837 ; schreef tooneelspelen en res, 1804/76.
Sandakan, hoofdst. van Eng. N.-Borneo.
gedichten.
Sandalen, bekend Licht en luchtig voetbeSamothrace, Turksch eiland in het N.-lijk
deel der Egeische zee, 177 K.M. 2 , 2563 inw.; kleedsel.
Sandberger, (Adolf) Duitsch musicus, geb.
bergachtig, vruchtbaar.
Samowar,
of
Samovar, kleine koperen 1864.
Sande, (Felix van de) Vlaamsch aerator,
1824/90.
Sandeau, (Jules) Fr. romanschrijver en tooneeldichter, 1811/83.
Sande Bakhuijzen, (Julius Jacobus van de)
Ned. landschap-schilder, geb. 1838.
(2) (Henricus Gerardus van de) Ned. wisnatuur- en sterrenkudige, geb. 1838 ; prof.
to Leiden.
(3) (Dr. E. F.) buitengewoon hoogleeraar
in de sterrenkunde te Leiden sedert 1909.
Sandeihout, een witte of gele houtsoort
SAMOWAR.
van de Santalum album ; uit deze houtsoort
ketel orn thee te trekken. reel gebruikt in bereidt men een etherische olie voor parfuRusl. merieen.
Sampson, (William Thomas) Am. officier,
Sandelolle, eon olie uit Sandeihout.
1840/1902; vernietigde 1898 de Sp. vloot bij
Sanden, (Jacob van der) Vlaamsch literaSantiago de Cuba.
tor, 1726/99.
Deensch-eiland bij Seeland, 110
Samsii,
Sandez, stad in Galicia, 15,724 inw.
K.M. 2 , 6939 inw.
Sandhoerst, zie Bendigo.
Samuel, een profeet en laatste richter der
San Diego, havenstad, staat California, N.lsrablieten; trad zoodanig 1070 v. Chr. op, Am., 17,705 inw.
doch werd gedwongen koning Saul te zalven.
San Domingo, zie Santo Domingo.
Trachtte do koninklijke willekeur te beperSandsjak, (Turksch) vaandel, banier ; onken en werkte den opstand van David in de derafdeeling van een vilajet.
hand. Hij wordt beschouwd de schrijver te
Sandusky, havenstad, staat Ohio, N.-Am.,
zijn van twee hoeken van het Oude Testa- 19,664 inw.
ment; deze vormen bij de Joden een deel.
Sandwich, (Eng.) eon sneedje brood met
*San, (Sp. en It.) heilig.
vleesch.
(2) rechter-zijrivier van de Weichsel, 467
(2) een soort koekjes, gebakjes.
K.M. lang.
Sandwich-eilanden, eilanden-groep in den
Sana,
hoofdst., Turksch-Arabisch vilajet Stillen- of Grooten Oceaan, 16,702 K.M. 2 ,
Jemen, 50,000 inw.
154,000 inw.; werdlen 1778 door Cook ontSan Andres de Palomar, stad, Sp. prov. dekt. Vormde sedert 1894 can republiek, 1898
Barcelona, 14,971 inw.
territoriurn der Ver. Staten van N.-Am.
San Antonio, stad, staat Texas, N.-Am., hoofdst. Honoloeloe.
53,321 inw.
Sandy-Hook, 9 K.M. lange zandbank aan
Sanatorium, (Lat.) inrichting voor verple- den ingang van de Baai van New-York.
ging.
hoofdst., prov. Aconcagua,
San Cataldo, stad, It. prov. Caltanissetta, Chili, 14,131 inw.
17,941 inw.
Sp. prov. Cadix,
San-Fernando, stad,
Sanctie, (Lat.) bevestiging, goedkcuring, 29,287 inw.
bekrachtiging.
San Francisco, rivier in Braz., mondt in
Sanctioneeren,
bekraelitigen, bevestigen, dell Atlantischen oceaan, 2894 IiM. lang.
goedkeuren.
(2)
hoofdst., staat California,
Sancti Spiritus, zie Santo-Espiritu.
W.-kust, aan de Baai van S., had 342,782 inSanctissimurn, Tat.) het allerheiligste, in woners- uitgebreiden handel en industrie.
do R.-Kath. kerk, de gewijde, heilige hostie. Word 1908 door een aardbeving bijna geheel
-

-
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of op do woorden zoif.

verwoest.
(3) staid, stoat Bahia, Braz., ace de rivier
(zio no. I) 35,777
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Sangerhausen, stad, Pruisisch regeeringsolistr. Merseburg, 12,073 inw.; kopermijnen.
stad, eiland Porto-Rico,
San German,
19,827 inw.
San Giovanni in Fiore, stad, It. prov. Cosenza, 12,914 inw.
Sangir eilanden, Ned.-O.-Indische eilandengroep bij Celebes, 1056 K.M. 2 , 76,387 inw.
Sangro, rivier in beneden-It., mondt in de
Adriatische zee, 110 K.M. lang.
Sanherib, koning van Assyrie, 705/681 v.
Chr. ; onderwierp Babylon, belegerde to vergeefs Jerusalem.
Sanitair, tot de gezondheid behoorend.
Sanitas, (Lat.) gezondheid.
San Jacinto, rivier in Texas, N.-Am., 192
K.M. fang.
San Jose, stad, staat California, N.-Am.,
21,500 inw.
(2) hoofdst. van Costa-Rica, Z.-Am.,
19,326 inw.
(3) S.-J. de Cucuta, stad. republiek Columbia, 15,000 inw.
San Juan, de la Front-A'a, prov. van Argentinie, 86,204 K.M. 2 , 84,251 inw.; hoofdst.
S., 11,000 inw.
(2) hoofdst. van Porto-Rico, 32,048 inw.;
tiitvoer van tabak.
de los Lagos, stad. staat Jalisco,
(3)
Mexico, 18 ) 644 inw.
*Sankt, (Lat.) heilig.
Sankt Johann, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Trier, aan de Saar, 21,266 inw. ; industrie.
Sankt Polten, stad in Neder-O.-rijk, 14,510
inwoners.
San Lucar de Barrameda, stad, Sp. prov.
Cadix, 23,377 inw.; katoenindustrie.
San Luis,
prov. van Argentinie, 60,674
K.M. 2 , 91,403 inw.; hoofdst. S. L. de la
Punta, 17,815 inw.
San Luis Potosi, staat van Mexico, 62,177
K.M. 2 ., 575,432 inw. ; hoofdst. S., 61,019
Zilvermijnen.
San Marco in Lamis, stad, It. prov. Foggia 17 309 inw.
San Marino, een republiekje, door It. geheel omsloten en sedert 1872 onder It. bescherming, 59 K.M. 2 , 11,002 inw. Het wetgevend lichaam bestaat uit een Grooten Raad
van 60, en een Kleinen Raad van 12 leden.
.Hoofdst. S., op den berg Titan, 1600 inw.
Er is een leger van 950 man, met 38 of ficieren.
San Marzano, (Alessandro .4sinari, graaf
ctli) It. generaal en staatsman, geb. 1830;
streed 1888 tegen den Negus van Abessini6.
was 1897/99 minister van oorlog.

San Miguel, grootste der Port. Azoren,
770 K.M. 2 , 107,000 inw. (2) stad, Salvador,
24,768 inw.
San Miniato, Ftad, It. prov. Florence,
20,042 inw.
San Pedro d'Arena, voorstad van Genua,
19,500 inw.
San Pietro, It. eiland, Z.-W.-lijk van Sardinie, 52 K.M. 2 ., 7718 inw.
San Remo, havenstad, It. prov. Porto-Maurizio, aan de Golf van Genua, 21,440 inw.
Sans, (Fr.) zonder.
Sans, stad, Sp. prov. Barcelona, 19,105
inwoners.
San Salvador, zie Salvador.
Sansara, (Ind.) het leven, de kringloop ;
tegenovergestelde van Nirwana.
Sans culottes ; (zonder-broeken) naam voor
de omwentelingsgezinden nit den aanvang
der eerste Fr. revolutie. Zij behoorden tot
de armste en laagSte volksklassen en onderscheidden zich door gehavende kleeding en
droegen meest, slechts een broek ; later
scheldnaam voor de volg,elingen.
San Sebastian, hoofdst., Sp. prov. Guipuzcoo, 37,812 inw.; zeebadplaats.
San Severe, stad, It. prov. Foggia, 30,040
inw.
Sans gene, ongedwongen, zich vrij bewegen
als thuis.
Sanskrit of Sanskriet, (schoone taal) de
klassieke oud-Indische taal. In de Oudheid
ontstane taal in Voor-India, uit de oorspronkelijke en de door de Ariers van de
Indo-Germanen daarheen gebrachte talen.
Was lang een algemeene volkstaal en had
door de literatuur vele vaste vormen gekregen. Reeds in de 5e eeuw v. Chr. werd
zij echter reeds vervalscht en in de 3e eeuw v.
Chr. was zij niet algem. meer en nog voor
Chr. werd het een schrijftaal en als yolkstaal geheel door dialecten verdrongen. Is
thins eon geleerde-schrijftaal en voor Indisclie geleerden onmisbaar. Het wordt van
links naar rechts geschreven, heeft 10 klinkers, 4 tweekianken en 34 rnedeklinkers. De
woordenschat is ongeevenaard, doch de woorden kunnen tot een aantal wortels teruggebracht worden.
Sans pareil, zonder weerga, zonder gelijke.
Sanssouci, zonder zorg ; koninklijk lustslot
bij Potsdam, 1745/57 gebouwd.
*Santa, (It. Sp. Port.) heilig.
Santa Anna, stad in Salvador, 48,120 inw.
Santa Barbara, stad, eiland Panay, Philippijnen, 15,373 inw.
(2) stad, staat Minas Garaes, 62,423 inw.
kuststaat in Z.-Braz.,
Santa Catharina,

* Zie voor Sankt... ook Saint, San, Santa,
Sint of op de woorden zelf.
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74,156 K.M. 2 , 283,763 inw.; bestaat meest de in opstand gekomen negers meest riveruit eilanden. Hoofdst. Desterro op het eiland laten. 1844 scheidde het land zich in twee
deelen, Haiti en S. Er komen veel revolution
S., 12,000 inw.
stad, eiland Cuba, 13,763 voor, o.a. 1900, 1902 en 1909.
Santa-Clara,
(2) Hoofdst. S., 20,000 inw.
inw.
Santo Espiritu, stad op Cuba, 29,278 inw.
Santa-Cruz, hoofdst., Sp.-Kanarische-eilanSantorin, eiland der Gri. Cycladen, 71
den, op het eiland Teneriffa, 38,419 inw.
(2) Duitsche kolonie, prov. Rio Grande do K.M. 2 , 14,527 inw.
zeehavenstad, staat Sao-Paulo,
Santos,
Sul, 18,000 inw., Braz.
Santa-Fe, prov. van Argentinie, Z.-Am., Braz., 22,000 inw.; uitvoer van koffie.
Santos-Dumont, (Alberto) Braz. luchtvaar99,713 K.M. 2 , 536,236 inw. Hoofdst. S.,
der, geb. 25/7 1873 ; construeerde een be24,755 inw.
(2) Hoofdst., New-Mexico, N.-Am., 5603 stuurbare luchtballon, waarmede hij 19/10
1901 om den Eiffeltoren to Parijs voer en
inwoners.
Santa-J ago, een der Kaap-Verdische eilan- een prijs van 100,000 Francs won.
*Sao, (Port.) heilig.
den, 966 K.M. 2 , 45,488 inw.; Port. bezit.
Sao Leopoldo, Duitsche kolonie, staat Rio
Santa!, een Drawida-volk in Bengalen en
Grande do Sul, Braz., 30,000 inw.
Assam, ongev. 11 mill. zielen sterk.
Sao Luiz de Maranhao, hoofdst., staat MaSanta-Lucia, een der Kleine-Antillen, Eng.
ranhao, Braz., 29,308 inw.
bezit, 614 K.M. 2 , 49,895 inw.
Saone, rechter-zigivier van de Rhone, 455
Santalum-album, een boomsoort uit 0.-1nK.M. lang, 344 K.M. bevaarbaar ; stroomt
die, levert het sandelhout.
Azoren-eiland, 110 door 2 Fr. dep.
Port.
Santa-Maria,
(2) (Haute-Saone) 5340 K.M. 2 , 263,890
K.M. 2 , 7000 inw.
inw.; hoofdst. Vesoul.
(2) stad, It. prov. Caserta, 18,470 inw.
(3) Saone-et-Loire, 8552 K.M 2 , 613,377
Santander, Sp. prov., 5460 K.M. 2 , 276,003
inw. Hoofdst. S., aan de Golf van Biscaye, inw.; hoofdstad Macon.
Sao-Paulo, staat van Braz., 290,876 K.M. 2 ,
54,694 inw.
Santerre, (Antoine Joseph) Fr. revolutio- 1,637,359 inw. ; hoofdst. S., 100,00 inw.;
nair, 1752/1809 ; was 1789 aanvoerder bij de koffie-uitvoer.
Sao-Thome, sic Saint-Thomas.
bestorming der Bastille, werd 1893 als bevelSapeodi, eiland ten N. van Madoera, 158
bobber. der Vendee -versl agen. Stierf in de
K.M. 2 ., 41,000 inw.
gevangenis.
Saphisme, ontucht bij vrouwen.
(Giovanni) It. schilder, 1440/94 ;
Santi,
Sapindus Saponaria, Zeepboom, een 10 M.
vader en eerste leermeester van Raffael.
hooge boomsoort uit tropisch Amerika; de
Santiago, Zie Santa-Jago.
(2) de Compostella, stad, Sp. prov. Co- vruchten kunnen als zeep gebruikt worden.
Saporogen, een klein-Russ. volksstam aan
runa, 24,335 inw. ; bedevaartsoord.
(3) prov. van Argentinie, 80,403 K.1V1.2, den benedenloop van den Dnjepr.
Sappe, de voorloopige ingravingen bij yes161,502 inw. ; hoofdst. S.. 10,000 inw.
(4) prov. van Chili, 13,527 K.M 2 , 435,595 tingwerken, die later tot loopgraven yeninw. Hoofdst. S., te-vens van Chili, 320,638 breed worden.
Sappemeer, gem., Gron., 6556 inw.
inw. 24/10 1905 bloedige onderdrukking, van
Sappeurs, gedeelte van het korps pioniers
den opstand.
(5) de Cuba, stad op Cuba. 43,090 maw.; en mineurs.
Sappho, Gri. dichteres, geb. ongev. 610 v.
1-2/7 1898 nederlaag der Sp., tegen de
Chr. Zij moet zich om een ongelukkige liefde
Ver.-Staten van N.-Am.
(6) de los Caballeros, stad op Fraiti, AV.- hebben verdronketi. Ecu deel harer werken
bleven behouden.
Indie, 12,000 maw.
Saprophyten, parasieten, wezens die op
Santo Domingo, voorheen iiaam voor het
geheele eiland Haiti, thins alleen voor het doode dieren en planten leven.
Sara, volgens den bijbel, de halfzuster en
O.-lijk gedeelte, met de republiek S. of Dominicaansche republiek. Oppervi. 48,577 vrouw van Abraham, schonk hem op 90K.M. 2 550,00 inw. Heeft vruchtbaren be- jarigen leeftijd een zoo'', Isadli, deed Naar
dem ; prod.: rietsuilier, koffie, speeerijen, ta- dienstmaagd Agar, die ook een soon van
bak enz. Vender zijn er vele groote bosschen. Abraham had, verjagen. Zij stierf 37 jaar
Delfstoffen : goud, platina, zilver, kwik, tin, later to Hebron
Saraceenen, een oud-Arabische volksstam ;
ijzer, koper, zwavel, steenkool, zout en marmer. President wordt voor 4 jaar gekozen; men heeft dezen naam met Sara in verband
naast hem 7 ministers. Leger 4000 man. Het
') Zie ook Saint, San, Santa, Sing en op de
eiland Haite word 1492 door Columbus ontdckt. kw yin 170.5 aan Fr., die het 1803 aan woorden zeif
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brengen, docli dit bleek geheel onjuist
to zijn.
Saragossa, Sp. prov., 17,424 K.M. 2 , 421,843
inw. ; hoofdst. S., aan de Ebro, 99,118 inw. ;
was langen tijd de hoofdst. der Mooren.
1808 door de Fr. ingenomen.
Saransk, stad, Russ. gouv. Pensa, 13,743
inw.
Sarapoel, stad, Russ. gouv. Wjatka, 21,395
inw.
Sarasate, (Pablo de) Sp. violist, geb. 1844.
Sarasin, (Paul) Z«-its. natuurvorscher, geb.
1856.
(2) (Fritz) broeder van den vorige, geb.
1859 ; maakte met dezen verschillende onderzoekingsreizen.
Saraswati, (Ind.) gemalin van Boeddha,
godin der redeneerkunst en harmonie.
Saratoga Springs, drukbezochte badplaats,
staat New N.-Am., 12,409 inw.; mine,
rale bron ► en.
Saratow, gouv. van Rusl., 84,494 K.M. 2 ,
2,419,884 inw. Hoofdst. S., aan den Wolga,
137,109 inw.; handel en ijzerindustrie.
Sarawak, zie Sarawak.
Sarcasme,
hoonende lacb, vinni.,Ye spot,
bittere opmerking.
Sarcastisch, bitter, scherp, hoonend, hekelend.
Sarcey, (Francisque) Fr. schrijver en journalist, 1828/99.
Sarcophaag,
(Lat.-Gri.)
virkPsehetend.
(2) Steenen doodkist nit de oudheid, veel
Eg. gevonden ; is dikwijls versierd met

SARCOPHAAG.

schilder- en beeldhouwwerk. Het ma triaal is
meest mariner.
Sardanapalus, koning, van Assyria, 668/626
v. Chr.
Sardellen, zic Ansjovis.
Sardines, een kleine haringsoort, wordt bij

massa's gevangen, meest in de Midd.-zee en
gezouten, in azijn of olie gegeten.
Sardinia, It. eiland in de Midd.-zee, 24,078
K.M. 2 , 891,754 inw.; een mengeling van
Fr. en It., met eigen dialect. Het eiland is
meest bergachtig, er wordt lood, ijzer en
eenig zilver gevonden. Hoofdst. Cagliari.
S. behoorde eerst tot Karthago, later tot
Rome ; kw am onder de Byzantijnsche keizers en later in handen der Saraceenen.
Kwam 1296 aan Aragonie, 1720 aan Savoye
en werd een bestanddeel der Sardinische
monarchie. Zie no. 2.
(2) of Sardinische Monarchie, een ko-
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ninkrijk, dat 1718/1861 bestond en sinisdien aan It. behoort. Het omvatte het
eiland S., verder Savoye, Aosta, Mont.ferrat, Genua, Piemont en Nizza. Oppervl.
75,311 K.M. 2 , met de hoofdst. Turijn. Victor Emanuel II sloot een verbond met
Frankr. om de O.-rijkers uit It. te verdrijven, wat 1859 tot aan Venetie gelukte.
Emanuel II verklaarde zich then 1861 koning van It.
Sardonische lach, een krampachtige aandoening der aangezichtsspieren, die gelijkt
op lachen.
(2) Ook een sarcastische lach.
Sardou,
(Victorien) Fr. tooneeldichter,
geb. 1831.
Sargon, koning van Assyri6, 725/705; veroverde Babylonia en noemde zich koning
vaii B.
Sarmaten,
(Sn arornaten) een nomadisch
yolk in. Z.-Rusl.
Sarno, stad, It. prov. Salerno, 18,457 inw.
Sarong, een gesloten Indische rok of groote
doek.
Saronische golf, zeeboesena van de Egeische
zee, thans Golf van Aegina.
Saros,
Hong. komitaat, 3822 K.M. 2 .,
174,470 inw. Hoofdstad Eperies.
Sarothamnus, bezemkruid, groeit meest op
zandgrond; de takjes worden voor bezems
gebruikt, de gele bloemen leveren een verfstof.
Sarpedon, volgens de Gri. mythologie, zoon
van Zeus, bondgenoot der Trojanen.
Sarracenia, een moeras- en veenplant uit
N.-Am.
Carrien,
(Jean Marie Ferdinand) Fr.
staatsman, geb. 1840 ; was eenige malen
minister.
Sarsaparilla,
een klimplant uit tropisch
Am., levert een geneeskrachtige stof.
Sarten,
volksstam in Turkestan, ongev.
700,000 zielen.
Sarthe, rivier in N.-W.-Frankr., 268 K.M.
lang, 132 K.M. bevaarbaar, stroomt door
het Fr. departement S., 6207 K.M. 2 , 421,407
inw.; Hoofdst. Le Mans.
Sarno, (Andrea del) beroemd Florentijnsch
schilder, 1486/1531.
Sartorius, (Georg) vrijheer von Waltershausen, Duitsch geschiedschr., 1765/1828.
(2)
(Wolfgang) zoon van den vorige,
1809/76; geoloog. Maakte vele reizen.
(3) (August) zoon van den vorige, geb.
1852 ; economist, prof. te Straatsburg.
Sas, (Oud.-Holl.) sluis, reede.
Saskatchewan, rivier in Canada, N.-Am.,
1657 K.M. lang.
Sassafras, een in N.-Am. groeiende boom,
levert verschillende geneeskrachtige stoffen.
Sassaniden,
Perzische koningsdynastie,
226/636 ; de afstammelingen maakten zich
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yoor kunsten en wetenschap verdienstelijk. voorstelling der grove zinnelijkheid, baldaSassari, de N.-lijke prov. van Sardinia. digheid en lafheid.
Saucisse, saucijs, kleine braadworst.
10,159 K.M. 2 , 308,206 inw. ; hoofdst. S.,
Sauer, zijrivier van de Moezel, 125 I M.
28,268; haven.
Sassen, (Mr. A. M.) lid van de Eerste lang.
Saul, de eerste koning van Israel, 1055/1033
Kamer, geb. 1844.
Sassenheim, gem., Z.-Holl., bij Den Haag, v. Chr. ; hij was geboren uit den stam Benjamin en werd geroemd om zijn hooge ge2829 inw.
Sasse van Ysselt, (Jhr. Mr. Alexander stalte. Hij versloeg de Philistijnen en AmaFrederik Oscar van) lid van de Tweede lekieten ; moest echter strijden tegen de
Kamer, geb. 1852.
priesters, die vreesden hun invloed te zullen
Sasslawl, stad, Russ. gouv. Volhynie, verliezen. Zijn wapendrager David verbond
zich met de Philistijnen en 3 zonen van
12,688 inw.
Sas-van-Cent, gem., Zeel., Zeeuwsch Vlaan- S. vielen in den strijd, waarop S. zich zeif
doodde.
deren, 2106 inw.
Saumur, stad, Fr. dep. Maine-et-Loire,
Satan, evil zeggen: tegenspreker. Zie
16,233 inw.
Duivel.
Sauret, (Emile) Fr. viool-virtuoos, geb.
Satanisch, duivelsch, laag, gemeen, verach1852.
telijk.
SauriOrs, de orde der kruipende dieren, iii.
Satara, stad, Eng.-Indie, prov. Bombay,
de hagedissen.
29,028 inw.
Saussure, (Horace Benoit de) Zwits. natuurSateViet, wachter, trawant, bij-planeet. Zie
kundige, 1740/99 ; grondlegger van verschilmaan.
Sati, een weduwe, die zich met het lijk lende geologische stellingen.
Sauveur, (Jules) Belg. schrijver en statisvan haar gemaal liet verbranden, in Indie
0-ebruikelijk. Door de Eng. 1829 verboden. ticus, geb. 1827.
Savannah, grensrivier tusschen Z.-Carolina
Satijn, een sterk glanzend weefsel.
Satijnhout, atlashout, hout van de Chloro- en Georgie, N.-Am., 742 K.M. lang.
(2) havenstad aan de S., staat Georgie,
xylon.
Satineeren, het glanzend maken van papier. N.-Am., 54,244 inw., uitvoer van katoen.
Savard, (M. G. A.) Fr. musicus, 1814/81.
Satinet, een half-zijden weefsel.
Save, (San) rechtcr zijrivier van den Donau,
Satire, hekelschrift, spotschrift ; de wijze
om op lachwekkende, spottende manier 712 K.M. lang.
Savigliano, stad, It. prov. Cuneo, 17,321
slechte toestanden, dwaasheden of gebreken
inw.
bloot te leggen.
Savigny, (Marie Jules Cesar Lelorgue de)
Satiricus, hekeldichter, spotter.
Satirisch, spottend, hekelend, lachwekkend Fr. natuurkuudige, 1878/1851; ging met
Napoleon naar Eg.
spottend.
(2) (Friedrich Karl von) vermaard Duitsch
Satis, (Lat.) e,-enoeg.
romanist, 1779/1861 ; prof. te Berlijn, 1842/48
Satisfactie, genoegdoening.
minister van justitie.
Saturnus, een oud-It. god van het zaad en
Savoie, zie Savoye.
de vruchtbaarheid, doch later de Gri. CroSavona, havenstad, It. pro's , . Genua, 38,355
nus; zoon van Uranus, gehuwd met zijn
inwoners.
zuster Rhea, die hem kinderen schonk, welSavonarola, (Girolamo) It. hervormer,
ke hij versiond behalve Zeus ; hij gaf zijn
1452/98 ; streed tegen de kerkelijke misstankinderen weder op en werd net de overige
den en verval der ,er,oede zeden. Word opTitans in den Tartarus geworpen door Zeus.
gehangen en verbra»d ; was te voren door
(2) Van de Zon af, de 6e groote planeet
'den pans verbannen.
en op een na, de grootste van ons zonneSavornin Lehman, (Jhr. Mr Alexander
stelsel. Gemiddelde afstand van de Zon
1418,09 mill. K.M. ; van de aarde : 1190
tot 1646 mill. K.M. Middellijn van den
_,_equator 118,700 I.M. ; is 1/9 afgeplat;
wentelt in 10 uur, 29 min. om zijn as en
in 29 jaren, 167 dagen om de Zon. Wordt
omgeven door eon 9-voudigen ring, welke
men veronderstelt to zijn een massa satellieten, meteoren euz. Heeft 8 manen die beMO. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
kend zijn.
Fie(1erik de) Ned. staatsman, geb. 1837;
Satyr of Sater, veld- of woudgod, heeft lid der Tweede
1S90/92, minister
bokkenpooten en horens. gezel van Bacchus; van hinneni. zaken.
.

Say

651

Sch

(2) (Anna de.) Ned. schrijfster, redactrice (2) (Dominico) zoon van den vorige, 1683/
,,De Holl. Lelie "
1757 ; beroemd klavier-componist.
Scavenius, (Jacob Frederik van) Deensch
staatsman, geb. 1838 ; was minister van eeredienst.
Scemando, (It.) verminderend, afnenaend.
Scene, tooneel, tafreel, voorval.
Scepticisme, twijfelleer, twijfelzucht ; een
denkwijze, welke omtrent verschillende zaken
den mensch niet toerekenbaar acht uitspraak
te doen en daarorn zich geheel van oordeelen
onthoudt.
A. DE SAVORNIN LOHMAN
Scepticus, twijfelaar, twijfelzuchtige.
Savoye, (Savoie) sedert 1869 tot Fr. beho:)Sceptisch,
twijfelachtig, aan alles twijferend stamland van Sardinie, gelegen in het lend.
niet zeer vruchtbaar Alpenland. Is verdeeld
Schaaf, *) (Karl) orientalist, 1690/1740;
in dep. S., 6187 K.M. 2 , 253,297 inw.; hoofd- prof. te Leiden.
stad Chambery en 14aute-S., 4668 K.M. 2 ,
Schaakspel, een reeds oud spel, gespeeld
263,890 inw. ; hoofdst. Anecy. Het land be- op een bard net 64 witte en zwarte velden,
hoorde 447 tot Bourgondie, daarna tot Fr. en tusschen twee personen, elk met 16 stukken
1032 tot Duitschl., 1416 hertogdom, 1720 tot (de een wit, de andere zwart). De stukken
Sardinie.
hebben verschillende beteekenis en mogen elk
Sawah, naam op .Lva voor de terrasvormig 0711 beurten een zekeren afstand verschuiven.
gelegen bewaterde gronden voor rijstverbouwing.
Sawail, grootste der Samoa-eilanden, 1707
K.M. 2 , 14,022 inw. -Duitsch bezit.
Sazawa, rechter zijrivier der Moldau, iii
Bohemen, 212 K.M. long.
Sbirren, voorheen in den kerkstaat (It.) op
militaire wijze georganiseerde gerechtsdienears, 1809 opgeheven.
Scafatie, stad, It. prow. Salerno, 13,777 inw.
Scala, een Gliibell ijn soh geslacht, dat
SCHAAKSPEL.
Verona 1260-1387 gereerde.
Scaliger, (Julius Caesar) beroemd It. philo- Het doll is den koning van de tegenpartij
loog, 1484/158.
gevangen te zetten. Het spel is tamelijk in(2) (Jozef Justus) zoon van den vorige, gewikkeld en eischt zeer veel oplettendheid.
Schaaldieren, (Crustacea) een afdeeling der
philoloog, 1540/1609; prof. te Leiden en
gelede dieren, die bekleed zijn met een harde
gestorven aldaar.
Scandinavia,
Skandinavie, het N.-lijke lichaamsbedekking; leven meest in het water
schiereiland van Europa : daartoe wordt ge- eel hebben can horst en achterlijf ledematen,
rekend Zweden, Noorwegen en incest ook waarnaar zij genoemd warden kieuw-, roeiDenemarken.
of hechtpootigen.
Scandinavische talon, de Noorsche talen.
Schaap, (Ovis) eon geslacht van herkauScanzoni van Lichtenfels, (Friedrich Wil- wers, zijn oorspronkelijk bergbewoners, leven
helm) 0.-rijksch verloskundige, 1821/92; thans tam, meest nog in kudden ; behooren
tot once huisdieren. Het wijfje draagt geen
schreef verschillende werken.
Scapulier, het schouderkleed der R..-Kath. horens en werpt nicest twee jongen. Zij zijn
zeer nuttig veer bun wol, vleesch, huid en
priesters.
(2) een talisman; meest twee kleine lapjes vet.
Schadevergoeding, is een vergoeding, die
nan een band, welke over de schouders
wordt geworpen, zoodat een der lapjes op ieinand kan eischen, wanneer hij schade heeft
de borst, de andere op den rug hangt. Deze geleden door een onrechtmatige dead, het
zijn gewijd en dienen tot voorkoming of niet nakomen van een verbintenis enz. Deze
afwending van ongelukken of onvoorziene vergoeding mag niet grooter zijn den de geleden schade, doch ook voor de indirecte
rampen.
Scarborough, stad, Eng. graafschap York, sehade ken een vergoeding gevraagd worden.
38,160 inw.; zeehaven en badplaats.
Schaepman, (Mgr. Herman Johan Aloysius
Scarlatina, roodvonk.
*) Voo• woorden met Sch.... zie men ook
Scarlatti, (Alessandro) It. componist, 1659i
1625.
Si.... en
T
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Maria) Ned. priester, dichter, redenaar en
Schatkist, de staats-geldmiddelen.
staatsman, 1844/1903 ; prof. aan het SeminaSchaufert, (Hippolyt August) Duitsch blijrium te Rijsenburg. Was verscheidene jaren speldichter, 1835/72.
Schaumberger, (Heinrich) Duitsch schrijver,
1843/74.
Schaumburg, een voormalig graafschap in
Westfalen. Werd 1647 tusschen HessenCassel, Brunswijk en Lippe gedeeld.
Schaumburg-Lippe, Duitsch vorstendom en
bondsstaat, 340 K.M. 2 , 44,992 inw., meest
Lutherschen. Het land is vruchtbaar, heeft
vele koleninijnen. Regeering : constitutioneel; grondwet van 1868, landdag 15 leden.
MGR. H. J. A. M. SCHAEPMAN.
Hoofdst. Biickeburg. Stichter der linie S.
lid van de Tweede Kamer, medewerker van is graaf Philip (1663).
Schawli, stad, Russ. gouv. Kowno, 15,914
verschillende bladen. Gest. te Rome.
Schaerbeek, Belg. gem., voorstad van inwSchayk, gem., N.-Brab., 1653 inw.
Brussel, 66,000 inw.
Schazk, stad, Russ. gouv. Tambow, 13,928
Schaffelaar, (Jan van) een bende-hoofd, in
dienst van David van Bourgondie, bisschop inw.
Schedel, de beenderen van het hoofd en
van Utrecht. Sprong 1483, volgens de gemeer
bepaald dat gedeelte, hetwelk de herschiedenis, van den toren te Barneveld ,
waarin hij met zijn manschappen gevlucht senkas vomit. Bestaat uit te zamen 22 beenderen, waarvan 8 tot de hersenkas behooren.
was, om deze to redden.
Schedelleer, de kunst om uit den schedelSchaffhausen , Zwits. kanton aan den Ri jn
294 K.M. 2 , 41,514 inw., waarvan 88 €X, Pr o - vorm de geestelijke gesteldheid to bepalen.
Scheelzien, (Strabisme) een gebrekkige getestant. Hoofdst. S., aan den Rijn, alwaar
deze een schooner wate•val vormt 15 597 steldheid der oogen, waarbij deze het vermogen missen, beide gezichtsassen tot kruising
inw.; textielindustrie.
te
brengen op
fixeerpunt in het gemeenSchagen, gem., N.-Holl., bij Alkmaar,
schappelijk gezichtsveld gelegen. De oorzaak
2953 inw.
Schaking, schaken, het ontvoeren van een is meest zwakte of spierverkorting.
Scheemda,
gem., Cron., bij Win schoten,
vrouw om deze wettelijk of onwettelijk te be-

een

zitten. le. van een minderjarig meisje met 6263 inw.
Scheeren, de zeeklippen aan
kust van
Naar toestemming, loch zonder die der
ouders. 2e. het ontvoeren door list, bedrij- Zweden.
Scheerling, een reel voorkomend onkruid,
ging of geweld.
Schalk-Burger, (Willem) Boeren-generaal, dolle kervel ; is vergiftig.
Scheffel, (Jozc-4 Victor von) Duitsch dichgeb. 1852.
Schalke, fabrieksoord, Pruisisch regeerings- ter, 1826/86, werd '76 in den adelstand ver: „Trompeter von Sacdistr. Arnsbe -T, 26,077 inw. ; steenkool- heven. Schreef o.
kingen".
mijnen.
Scheffer,
(Jacob Gijsbert de Hoop) Ned.
Schalkwijk,
gem., Utrecht, bij Utrecht,
godgeleerde, geb. 1819 ; schreef verschillende
1277 inw.
Schalmei, oude herdersfluit der Gri. en werken.
(2) (Ary) Ned.-Fr. schilder, 1795/1858.
Rom.
(3) (Hendrik) Ned.-Fr. sander, breeder
Schamanen, priesters in. Azie, die door
toovergezangen de goden beinvloeden en van den vorige, 1798/1862.
Scheffler, (August Christiaan Wilhelm Herziekten genezen.
mann) Duitsch ingeniour, geb. 1820 ; schreef
Schanghai, zie Sjanghai.
Schans, een aarden wal tot dekking of ver- over ingenieurskunst.
Scheiding van tafel en bed, eon middel,
dediging van vestingwerken.
Schaper, (Johan Hendrik Andries) socialis- door de wet erkend, em de samenleving tusschen echtelieden to verbreken, zonder den
tisch Kamerlid, geb. 1868.
Scharnegoutum, dorp, gem. Wijmbritsera- huwelijksband op te heffen.
Scheikunde, chemie, de gezamenlijke vakdeel, Friesl., 600 inw.
Scharwenka, (Frans :aver) Duitsch compo- ken der natuurkunde, die zich bezighouden
nisi, geb. 1850 ; richtte een cigen conserves- met de samenstelling en eigenschappen der
torium op. stoffen. Is voortgesproten nit de alchemic.
11fl. Aveullo•ti, N.Scharwoude, don).
Schelde, (Fr. Escaut) rivier in Fr., Belg.
Holl., 350 in W.
en Ned., mondt -nit met 2 arnien in de N.-
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zee, 430 K.M. lang, 340 K.M. bevaarbaar.
Drukste vaart tot Antwerpen.
Scheldestad, zie Antwerpen.
Scheliak, is de stof, die vloeit uit de bladeren van de Croton lacciferum, welke door
een schildluis gestoken zijn ; groeit in 0.Indie. Wordt meest door meubelmakers gebruikt.
Schelling, Oud-Ned. zilveren munt = 6
stuivers of 96 penningen, ongev. 30 cent.
(Friedr. Wilh. Joh. von) beroemd
(2)
Duitsch natuur-phil.. 1775/1854.
dorp, gem. Ransdorp,
Schellingwoude,
N.-Holl., 500 inw.
Schellinkhout, gem., N.-Holl., bij Alkmaar,
515 inw.
Schelluinen, gem., Z.-Holl., 434 inw.
Schelpdieren, (Conchifera) weekdieren met
een 2-deelige schelp.
de kaikachtige omhulsels der
Scheipen,
sehelndieren; worden bij massa's in zee gevonden.
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Schepel,
een inhoudsmaat voor droge
waren, 10 liter.
Schepenen, de oorspronkelijke rechters der
middeleeuwen. Zij verschenen in de yolksvergaderingen en deden uitspraak in allerlei aan de orde gestelde zaken. Ten tijde van
Lodewijk den Vrorne werden in ieder distr.
12 S. door het yolk gekozen. De instelling
word verschillende malen gewijzigd en later
werden de rechterlijke besturen van gemeenten ook S. genoemd. In Belg. worden de
leden van het dagelijksch bestuur van gemeenten nog S. genoemd.
Schepens, (Adolf) Be12- .

literator, geb.

1819.
Schepter, koningsstaf, vorstenstaf.
Schermen, het strijden met blanke

wape-

nen, tusschen twee personen.
Schermer, een drooggemaakt meer, thans
polder in N.-Roll.
Schermerhorn, gem.,
N.-Holl., bij Alk-

maar, 1016 inw.

Scherpenisse, gem., Zeel., 1377 inw.
Scheitema, (Taco) Ned. schilder, 1760/1837.
Scherpenzeel, gem., Geld., 1433 inw.
(2) (Carel Steven Adema van) Ned. dich(2) dorp, gem. Weststellingwerf, Friesl.,
tur, geb. 1877.
500 inw.
(3) (Pieter) Ned. archeoloog, gel). 1812.
Scherprechter,
heul ; do persoon, belast
Schelvisch, (Gadus aeglefinus) een roofvisch
met het toedienen van lijfstraffen en het ten
met kleine. witte schubben, soort der kabeluitvoer leggen vai) doodstraffen.
jauwen. Komt in den Atlantischen Oceaan
Scherzando,
(It.) op schertsende wijze,
voor, niet i 1 de Midd. Zee; kan 1.25 M. lang
peelsche wijze (voor to dragen).
smakelijk.
worden en 50 K.G. zwaar vleesch
Scherzer, (Karl von) Duitsch rei ziger,
Schelvischduivel, zie Pilatus-vischje.
1821/1903.
Schema, gestalte, gedaante ; schets, voorScherzo, een compositie van zeer opgewekt
beeld.
karakter.
Schemacha, staci, Russ. gouv. Bakoe,
Scheurbuik,
(Scorbutus) een stoornis der
Transkaukasie, 20,008 inw.; 13-15/2 1902 stofwisseling, die zich nit door ontsteking
aardbe-viug.
van het tandvleesch, bloedingen in de huid
een beeld- enz. ; komt -veel op schepen voor waar bedorvoorstellend,
Schematisch,
,

gevend.

de tijd tusschen zonsondergang en donker des avonds en dag en zonsopgang des morgens.
Hong. bergstad, komitaat
Schemnitz,
Honth, 16,375 inw. ; koninklijke vrijstad;
goad- en zilvermijnen.
Schemering,

Schenck, (Peter) Ned. graveur, 1645/1715.
(Petrus van) Ned. schilder,
Schendei,

1806/70.
stad, staat New-York, N.Schenectedy,
Am., 31,682 inw.
(Adriaan Corn.) Ned. dichter,
Schenk,

yen lucht heerscht.
(Auguste) Fr. staatsScheurer- Kestner,
man, 1833/99 ; 1879/84 leider der ,Republique
Francaise" ; bekend door zijn initiatief bij
de Dreyfus-zaak.
Scheurmaker,

remand, die het geloof of

een vereeniging verlaat, zonder hiermede
over een punt to verschillen.
Scheveningen, dorp aan de N.-zee, gem.
's-Rage ; de drukste badplaats van Ned.;
18,000 inw.
Schicht, (Joh. Gottfr.) Duitsch toonkunstenaar, 1753/1823.
Schie, vaart in Z.-Holl., van Delft naar
Schiedam.
Schiebroek, gem., Z.-Holl., 625 inw.
Schiedam, gem., Z.-Holl., bij Rotterdam,
31,409 inw.; vooral bekend door zijn jeneverstokerijen.

1775/1855.
(2) (Maarten) Ned. krijgsoverste, 1549/89;
stond eerst aan de zijde der Sp., later aan
die der Staatschen, werd door Leicester tot
ridder geslagen ; verdronken bij Nijmegen.
(Johann) Duitsch componist, 1761/
(3)
een
afschilferend gesteente,
Schiefer,
1836.
(Jan Jacob) Ned. schilder, lei b.v.
Schenkel,
Schiereiland, een stuk land, dat bijna ge.
1829/1900.
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heel omgeven is door water, bijna een
eiland is.
Schieringers en Vetkoopers, twee partijen
in Friesl., ontstaan in ongev. de 12e eeuw,
die elkander 4 eeuwen bestreden. De eerste
was de volkspartij, de andere de partij der
weer gegoeden. De strijd eindigde met de
onderwerping van Friesl. door Karel van
O.-rijk.
Schiermonnikoog, eiland in de N.-zee, gem.
van Friesl., 11 K.M. 2 , 661 inw.; twee vuurtorens.
Schietgebed, een klein gebed, dat snel opgezegd wordt.
(pyroxyline, nitrocellulose)
Schietkatoen,
een in 1846 ontdekte springstof. Ontstaat
door gezuiverde katoen. ongev. 10 a 15 min.
aan rookend salpeter bloot to stellen, daarna
het zuur door uitwassching volkomen te verwijderen en langzaam te laten drogen. Is
zeer ontplofbaar en ontbrandt reeds door een
stoot.
Schietlood, een koord, waaraan een zwaar
voorwerp, waardoor het eerste, als het vrij
hangt, juist een verticale lijn zal wijzen.
Schijndel, gem., N.-Brab., 5067 inw.
(2) (Hendricus van) Ned. godgeleerde en
schrijver, geb. 1835.
Schijndood, de toestand van een organisch
wezen, waarbij levensverschijnselen niet meer
waarneembaar zijn, terwiji toch het leven
niet geheel heeft opgehouden en zelfs na verloop van korten tijd weder tot uiting kan
korner'.
(Emanuel Joh.) Duitsch
Schikaneder,
opera- en blijspeldicbter, 1751/1812: schreef
0. a. „Zauberflote". Stierf krankzinnig.
Schild, een voorheen onmisbaar beschuttingswapen, nog bij onbeschaafde volkeren in
gebruik.
(2) bet pantser tot bescherrning van de
verschillende dieren over lichaam en leden.
Schildberg, dorp, gem. Echt, Limburg, 400
inw.
(Glandula thyreoidea) een
klier, zoncler uitloozingsbuis, aan het voorste gedeelte van den hals. De physiologische
strekking is nog weinig of niet bekend. De
stof van de S. van kalveren en schapen vindt
in de geneeskunde wel toepassing.
Schildlinaap, in de middeleeuwen een jongeling, die order leiding en in dienst van
een edelinan, zich oefende in den wapenhandel. Hij zorgde voor de wapenen en paarden en bediende zijn meester in tijd van
vrede. Zoo hij zich onderscheiden had en in
de gunst viel, werd hij tot ridder geslagen.
Schildluizen, (Coccina) fam. der halfvleugelige insecten. Zij leven meest op de bladeren, b.v. als de bladluizen (zie ald.) en
zijn meest schadelijk. Eenigen zijn nuttig.
Zie Cochenilla.

Schildmeer,
teren.

meer in Gron., gem.

Sloch-

Schildpad, de hoornachtige stof der schilden van de schildpadden.
Schildpadden, (Chelonii) een orde der kruipende dieren, kenmerken zich door hun
harde rug- en buikpantsers, die samen een
doos vormen, waarin het geheele weeke
lichaam zich verbergen kan. Hebben Tier

pooten, kop met langen hals en een staart,
welke meest buiten het pantser steken. Zijn
tandeloos, ademen door longen en leggen
eieren. Men onderscheidt zoetwater-, moeras-, rivier-, zee- en land-S. ; tot de laatsten
behooren de reuzen-S., welke 2 M. lang en
400 K.G. zwaar kunnen worden. Komen
alleen op de Aldabra-eilanden en geteeld
voor.
eilandengroep in
Schildpadden-ellanden,
den Stillen Oceaan, aan beide zijden van den
evenaar, 7643 K.M. 2 , 400 inw. Behooren tot
Ecuador.
Schildwantsen, ecu schadelijke soort der
schildluizen ; komen ook bier to laude voor.
Schill, (Ferdinand Baptiste von) een Pruisisch officier, 1777/1809; trachtte een algemeenen opstand tegen de Fr. te verwekken.
Dit mislukte en S. word op bevel van Napoleon in Wesel doodgeschoten.
Schiller, (Johann Christoph Friedrich von)
naast Goethe, do grootste Duitsche dichter,
tevens phil. en geschiedschrijver. Geb. 10/11
1759 ; hij leidde langen tijd een kommervol
bestaan, loch kreeg later ondersteuning van
den erfprins van Holstein-Augustenburg,
waarmede zijn lot zich ten gunste wendde.
Hij word 1802 in den adelstand verheven ;

R.
j. C. F. VON SCHILLER

gestorven 9/5 1805. Zijn. werken waren van
zeer grooten invioed op de literatuur, datth
ook op het geestelijkc en zedelijke levee. Zijn
hekcndste werken zijn.: bet drama
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RAuber" ; de tragedie „Don Carlos"; verder ,Wallenstein ', „Maria Stuart",Die
Jungfrau von Orleans", „Wilhelm Tell".
Ook schreef hij „Geschichte des Abfalls der
vereinigten Niederlande".
(2) (Hermann) Duitsch paedagoog en
historicus, 1839/1902 ; prof. te Giessen.
Schillerprijs, op den 100en geboortedag van
Schiller werd een fonds bijeengebracht,
waaruit om de 3 jaar 3000 M. als prijs wordt
gegeven voor het meest op den voorgrond
tredend drama van ernstig karakter.
Schilling,
(Friedrich Gustav) Duitsch
rom.anschrijver, 1766/1839.
Schilloek, een neger-volk uit Afrika, ten
W. van den Witten Nijl.
Schimmel, (Hendrik Jan) Ned. dichter en
romanschrijver, geb. 1823 ; schreef o. a.
„Struensee".
(2) een microscopisch klein plantje, meest
schimmelplantje genoemd, dat zich ontwikkelt op allerlei stof fen, die op vochtige plaatsen tot ontbinding overgaan. Zij vormen
vlok.kige hoopjes en hebben meest een groene
of blauwe kleur, loch ook alle andere hienyen. Zij behooren tot de draadzwammen en
komen in verschillende soorten voor.
Schimmelpenninck, (Rutger Jan) Ned.
staatsman, 1761/1825; trad 1805 als readpensionaris aan het hoofd der regecring op.
(2) Wm G. J. A.) geb. 1854; sedert 1909

lid van de Tweede Kamer.
(3) van der Oye, (J. E. N., baron van)
geb. 1836 ; lid van de Eerste Kamer.
Schimmert, gem., Limb., 1715 inw.
Schimper, (Karl Friedr.) Duitsch botaniens, 1803/67.
Schinkel, vaart in N.-Holl., bij Amsterdam.
Schinnen, gem., Limb., 2315 inw.
Schin-op-Ceulle, gem., Limb., 1295 inw.
Schinveld, gem., Limb., 1368 inw.
Schio, stad, It. prov. Vicenza, 13,499 inw.
Schipbeek, vaart in Overijsel.
Schipbrug, een brug, samengesteld nit een

Sch
Schisma,

scheuring, kerk- of

geloofsver-

deeldheid.
Schismaticus, scheurmaker.

(Johanna) geb. Krohn, Deensch
schrijfster, geb. 1836.
Schiagendes-Wetter, zie Mijngas.
Schlegel, (Gustaaf) Ned. orientalist, geb.
1840 ; prof. to Leiden.
Schleich,
(August) Duitsch dierschilder,
1814/65.
(2) (Karl Ludwig) Duitsch chirurg, geb.
1859 ; prof. te Berlijn.
Schleiermacher, (Friedr. Ernst Daniel)
Duitsch godgeleerde, 1768/1834 ; stichter der
nieuwere Protestantsche theologie.
Schleyer, (Johann Martin) de samensteller
van het, volapiik, geb. 1831; pastoor te Constanz ; leerde, volgens het verhaal, 50 talen.
Schmalkalden, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Cassel, 8726 inw.
Schmalkaldische artikelen, de in Dec. 1536,
door Luther te Wittenberg opgestelde artikelen, als grondsla.g der o -nderhandelingen op
het concilie to Mantua.
Schmaikaldisch verbond, het verbond, 1530
te
gesloten, tusschen verschillende vorsten,
om
en ruf.liten tegen den keizer te
verdedigen.
Schjiirring,

i
Schmalz, (,)oil.
Diedrich Eduard) Duitsch
ethnograaf, 1839/1909 ; was sedert 1882 con-

servator en van of 1897 directeur van het
Rijks-Ethnographisch Museum te Leiden.
Schmid, (Karl Adolf) Duitsch paedagoog,
1804/87.
(2) (Ferdinand von) Duitsch dichter,
1823/88.
(3)
-Schwarzenberg,
(Franz Xaver)
Duitsch phil. en paedagoog, 1819/83.
Schmidt, (Heinrich Julian) Duitsch geschiedvorseher en literair-historicus, geb.
1818.
(2)
(Isaac Jacob) Duitsch taalvorscher,
1779/1847 ; bekend door zijn studien en woordenboeken der Tebitaansehe teal.
(3) (Isaac Riewert) wis- en werktuigkundige, 1782/1826 ; lector te Delft.
(4) (Johannes) Duitsch taalvorscher, geb.
1843.
(5) (Kaspar) Duitsch phil. en schrijver,
1806/56 ; pseud. Max Stirner. Was 1839/44
leeraar aan een privaat-school te Berlijn.
Schreef „Der einzige and sein Eigenthum",
waarin hij het volkomen egoisme ontwikkelt.
(6) (Wilh. Adolf) Duitsch geschiedschrijver, 1812/87.
(7) -von Lubeck, (Georg Philipp) Duitsch
dichter van allerlei populaire liederen, 1766/

rij vaartuigen, die naast elkander zijn gelegd, verbonden door een houten bodem.
Schipka-pas, pas over den Balkan, 1308 M.
hoog, tusschen Gabrowa en Kasanlyk. Aldaar
verschillende hevige gevechten tusschen Turken en Russell.
Schipluiden, gem., Z.-Holl., bij 's-Sage,
1248 inw.
Schipperus, (Pieter Adrianus) Ned. landschapschilder, geb. 1840.
Schiras, hoofdst., Perz. prov. Farsistan,
32,000 inw.
Schirmer, (Johann Wilhelm) Duitsch landschapschilder, 1807/63 ; veel bijbel-landschap•
1849.
pen.
(8) -Cabanis (Richard) Duitsch humorisSchiskow, (Alexander Ssemenowitsj) Russ.
tisch schrijver, 1838/1903 ; red. van „Ink"
geleerde en staatsman, 1754/1841.
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Schoone kunsten, onder deze verstaat men
Schmitt, (Aloys) Duitsch klavier-virtuoos
die kunsten, die zijn gericht op het schoone,
en componist, 1788/1863.
Schneckenburger, (Max) dichter van de mooie, waarbij het nut niet op den voorgrond
,Wacht am Rhein", gecomponeerd door treedt.
Schoonhoven, gem., Z.-Holl., bij Rotter;Wilhelm, 1819/49.
Schneegans, (Ludwig) Duitsch schrijver, dam, 4825 inw.
Schoonrewoerd, gem., Z.-Holl., 933 inw.
sehreef drama's, geb. 1842.
Schoorl, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 1358
Schneider, (Joh. Christ. Friedr.) Duitsch
inw.
componist en muziekdirigent, 1786/1853.
Schopenhauer, (Arthur) Duitsch phil., geb.
(2) (Lina) geb. Weller, Duitsch schrijfster,
1831/1909 ; woonde langen tijd in Ned. en 22/2 1788. Hij schreef o. a. „Die Welt als
maakte zich verdienstelijk door het vertalen Wille and Voorstellung", „Heber den Wilvan Ned. werken, o. a. van Jonckbloet's
„Geschiedenis der Ned. letterkunde".
Schnitzer, (Eduard) Zie Emin Pascha.
(Arthur) 0.-rijksch schrijver,
Schnitzler,
geb. 1862.
Schoener, klein vaartuig met twee masten.
Schoenmaekers, (Mathieu Hubert Joseph)
Ned. moralist en schrijver, geb. 1875 ; exR.-Kath. priester. Schreef o. a. „Ontgin u
A. SCHOPENHATJER.
zelven", „Levenswil".
Schokking, (Mr. Jan) lid van de Tweede len in der Natur". Zijn leer is op den grondKamer, geb. 1864.
slag van Kant en ademt een pessimistischen
Schokiand, eiland in de Z.-zee, behoort tot geest ; gest. 21/9 1860.
Overijsel.
Schore, gem., Zeel., 840 inw.
Schol, verschillende soorten van platvisSchorpioen, het 8e teeken van den dierenschen, kunnen. 60 cM. lang worden, komen riem.
in de meeste zeeen voor ; vleesch smakelijk.
Schorpioenen, (Scorpio) de hoogst bewerkScholapoer, stad, Eng.-Indisch president- tuigde orde van spinnen, hebben aan het
schap Bombay, 75,288 inw.
borststuk 4 paar pooten, aan den kop 2
Scholastiek, schoolleer, schoolwijsheid ; in groote schaarvormige tasters en aan het
de middeleeuwen de methode, waarop de staartvormig verlengde lichaamsdeel een
phil. en godsdienst word onderwezen. angel net gifklier. De 0.-Indische soorten
Scholcher, (Victor) Fr. staatsman, 1804/93 ; kunnen 14 c.M. lang worden, de steek van
werkte voor de emancipatie der slaven, dozen kan voor den mensch levensgevaarlijk
leefde 52/70 in verbanning. Sedert 1877 zijn.
Senaatslid.
Schors, bast, de buitenste omhulling van
(Haematopus) een geslacht boomstami -nen ; bestaat nit 2 lagers. De sapScholekster,
der plevieren, orde der steltloopers ; leeft rijke, de eigenlijke S. en de laag doode
meest aan 't strand of op de duinen.
°ellen.
Scholl, (Karl) Duitsch schrijver en vrijdenSchorseneer,
(Scorzonera hispanica) een
ker, 1821/1907.
plantengeslacht met eetbare, peenvormige,
Schollevaar, andere naam voor aalscholver. met een zwarten bast omgeven wortels.
Scholten, (Johan Evert) Ned. industrieel,
Schotel, (Gilles Dionysius Jacobus) Ned.
lid van de Eerste Kamer.
godgeleerde en literator, geb. 1807.
Schonberg, stad in Moravie, O.-rijk, 11,636
Schoten, gem., N.-Holl., bij Haarlem, 8819
inw.
inw.
Schonborn, (Friedr., graaf von) O.-rijksch
Schoterland, gem., Friesl., bij Heerenveen,
staatsman, geb. 1841.
15,631 inw.
Schonbrunn, keizerlijk lustslot bij Weenen.
Schotland, Zie onder Groot-Britannia en
stad, Pruisisch regeerings- Terland.
Schanebeck,
distr. Maagdenburg, aan de Elbe, 16,261 inw.
Schotschrift, schimpschrift, pamflet.
Schonen, het Z.-lijke vruchtbare deel van
Schout, voorheen een beambte der rechterZweden.
lijke macht ; ongev. commissaris van politie.
Schonfeld, (Eduard) Duitsch sterrenkunSchout-bij-nacht, hoofd van een gedeelte
dige, 1828/91.
der vloot, 1 rang onder vice-admiraal, laag
Schoonderbeck, (Johannes Jacobus Herma- ste rang van de vlagofficieren.
nus) Ned. musicus, geb. 1874.
Schouten, (Willem Cornelis) Ned. zeevaarSchoondijke, gem., Zeel., 1923 inw.
der, 1580/1625.
Schoonebeek, gem., Drente, 2360 inw.

Schouwen-en-Duivenland,

eiland, prov
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Zeel., 230 K.M 2 ., 25,000 inw. Hoofdst.
Zierikzee.
Schraard, dorp, gem. Wonseradeel, Friesl.,
300 inw.
Schrader, (Eberhard) Duitsch assyrioloog,
geb. 1836 ; prof. te Berlijn.
Schrapnel, een langwerpig, hol projectiel,
gevuld met springstoffen en kogels.
Schreckhorn, twee bergtoppen in het Berner-Oberland : de Groote-S., 4080 M. ; KleineS., 3497 M. hoog.
Schreiner, (William Philipp) Z.-Afrikaansch
staatsman, geb. 1857 ; 1898 premier van
Kaapkolonie, trad 1900 af.
Schrey, (Ferdinand) Duitsch koopman, geb.
1850 ; stelde een vereenvoudigd stelsel van
stenographie samen.
Schrijfkramp, het plotseling verstijven der
wingers bij het schrijven, of pianospelen,
naaien, enz., waardoor beslist niet verder
kan gegaan worden. Kan genezen worden
door massage, electriciteit, baden enz.
Schrijfmachine, een kunstige, door Foucault, 1855, uitgevonden machine, waarmede
men geschriften kan maken, alsof deze gedrukt waren. Deze machine is voorzien van
een klavier, elke toets of knop heeft zijn
letter of teeken ; deze drukken alien dit
teeken op een plaats, terwiji door een inrichting na elke letter die gezet is, het papier
een plaatsje verzet wordt. Thans heeft men
verschillende soorten.
Schrijnwerker, meubelmaker.
Schrikbewind, algemeene naam voor verschillende regeeringen, die heerschten zonder
tegenstand te dulden en ieder, die oppositie
durfde voeren in de gevangenis wierp of
terechtstelden.
Schrikkeljaar, het jaar van 366 dagen. Zie
Kalender.
Schroder, (Johan Christian) Ned. journalist, geb. 1871 ; was hoofdredacteur van „Het
Nieuwsblad van het Noorden", is sedert 1902
hoof dyed. van „De Telegraaf".
(2) (Johan Frederik Lodewijk) Ned. phil.,
wis- en natuurkundige, 1774/1845 ; prof. te
Utrecht.
(3) (Ed. Aug.) O.-rijksch sociaal-phil., geb.
1852.
(4) (Heinrich) Duitsch paedagoog, geb.
1863.
Schroeder van der Kolk, (J. L. C.) Ned.
geoloog en mineraloog, keb. 1865 ; prof. te
Delft.
Schroot, stukjes ijzer, glas, steep, enz.,
waarmede verschillende spring-projectielen
gevuld worden.
(Johann Hieronymus) Duitsch
Schroter,
sterrenkundige, 1745/1816 ; richtte een eigen
sterrenwacht op en deed verschillende ontdekkingen.
Encyclopaedie 42
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Schrotter,
(Anton) ridder van Kristelli,
O.-rijksch scheikundige, 1802/75 ; ontdekte
de amorphe-phosphor.
Schubdieren,
(Manis) een zoogdierengeslacht van de orde der tandloozen, komen
overeen met de Amerik. miereneters. Hun
lichaam is geheel bedekt met dakpansgewijze
gelegen schubben. Komen in O.-India voor.
Schubert, (Franz) beroemd O.-rijksch componist, 1797/8128 ; componeerde 15 opera's

•

F. SCHUBERT.

zangspelen, 8 symphonie6n en ruim 700
liederen.
(2) (Gotthilf Heinrich von) Duitsch natuurkundige, 1780/1860 ; schreef het diepzinnige
werk „Geschichte der Seele".
Schuckert, (Siegmund) Duitsch ingenieur
en industrieel, 1846/95 ; stelde verschillende
electrische machines samen.
Schtickert, (Christ. Bernh. Levin) Duitsch
romanschrijver, 1814/52.
Schuermans,
(Lodewij k Willem) Belg.
tql

schrijver, geb. 1821 ; pastoor te Wiesele bij
Leuven.
Schuil, (Martinus) Ned. componist en violist, geb. 1842 ; schreef o. a. „De Woudkoningin".
Schuja, stad, Russ. gouv. Wiadimir, 18,968
inw.
Schuldbrief, algemeene naam voor allerlei
geldswaardige papieren, als effecters, aandeelen enz.
Schuller tot Peursum, (Christiaan Lodewijk) Ned. rechtsgeleerde en literator,
1813/60.
Schultze, (Bernhard) Duitsch gynaecoloog,
geb. 1827 ; prof. te Jena.
(2) (Fritz) Duitsch phil., geb. 1846.
(3)
(Max) Duitsch anatomist, 1825/74 ;
prof. te Halle en Bonn.
Schulze, (Franz Elhard) Duitsch dierkundige, geb. 1840.
(2) (Gottlob Ernst) Duitsch phil., 1761j
1833 ; prof. te Gottingen, tegenstander van
Kant en Reinhold.
Schulze-Smidt, (Bernhardine) Duitsch romanschrijfster, geb. 1846 ; schreef wel onder
pseud. : E. Oswald.
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stond in verbinding met vele geSchumann, (Robert) beroemd Duitsch com- 1607/78
ponist en schrijver, gob. 8/7 1810 stichtte leerde mannen van haar tijd.
Schuyt, (Cornelis) Ned. organist en compoen redigeerde het „Nene Zeitschrift fiir
nist, 1557/1616.
Schwaben, zie Zwaben.
Schwarth, (Helene) Ned. dichteres en.
schrijfster, gel). 1859. Huwde met den schrijver F. Lapidoth, waarna zij haar werken
Lapidoth-S. teekende. Zij schreef eerst in het
Fransch, doch keerde later tot het Ned. terug. Schreef o. a. „Fleurs de rave",
„Sneeuwvlokken" „Verzen" , „Najaar sstemmen".
Schwartz, (Marie Sophie) Zweedsch schrijfster, 1819/94.
Schwarz, (Bernhard) Duitsch reiziger, geb.
R. SCHUMANN.
Musik". Componeerde vele liederen en 4 sym- 1844.
(2) (Berthold) Franciscaner monnik, moet
phonieen. Gest. 29/7 1856 ; was '54 krankzinvolgens het verhaal 1330 het buskruid hebnig geworden.
ben uitgevonden. Men vermoedt echter dat
Schumia, stad in Bulgarije, 22,928 inw.
het reeds voor hem bestond.
Schure (Edouard) Fr. schrijver en dichter,
Schwarzburg, een Duitsch vorstendom, dat
geb. 1841.
(Scabies) een bij metsch en dier reeds in de 12e eeuw genoemd werd. Bestaat
Schurft,

voorkomende huidziekte, die veroorzaakt
wordt door een parasiet, namelijk de schurftmijt. Kenmerkt zich door een ondragelijke
jeuk. Deze parasiet wordt op de een of andere
wijze opgedaan ; is zoo klein, dat men hem
met bet bloote oog ziet als een zeer klein wit
stipje. Hij boort spoedig een klein gaatje in
de huid e11. begint daar met het makers van
kleine gangetjes aan de oppervlakte, deze
gangetjes zijn wit, clod' worden door vuil
spoedig zwart en zijn dus makkelijk te herkennen als zwarte streepjes. De mijt legt
20 a 26 eitjes, die spoedig uitkomen. De huid
wordt langzaam bloederig, er komt een kwalijk riekend vocht bij en spoedig wordt de
huid bedekt met korsten. De genezing berust op het vernietigen der parasieten, b.v.
het blootstellen der kleeren aan een hitte
van ongev. 200 gr. C. en het baden van den
lijder in een kalibad en het borstelen met
groene zeep, zwavel enz. van de huid. Dit
eenige malen herhaald en de lijder is vrij
van de ziekte. De huid heelt zich meest
spoedig weer.
Schutterij, naam voor de in 1901 opgeheven
strijdmacht, ter verdediging der steden en
overigens ook voor het geheele land, ten tijde
van oorlog.
Schuttersgilden, vereenigingen ter bevordering der algem. weerbaarheid. De eerste
werd in de 13e eeuw te Leiden opgericht.
leder gilde had 2.ijn wapen en eigen „doelen" (zie ald.) en stond onder Hopmans en
deze weder onder een Deken. Met het ontstaan der staande legers en het invoeren der
vuurwapenen gingen deze langzaam te niet.
Schuurman, (Anna Maria van) of Schurma 11
een der geleerdste Ned. vrouwen,
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tlians in twee linien. Zie volgende artikelen.
Schwarzburg-R udolstadt, Duitsch vorstendom, 941 K.M. 2 , 96,835 inw., bijna uitsluitend Protestant. Er is landbouw, mijnbouw,

veeteelt en industrie. Prod. : delfstoffen,
textielproducten, machinerieen, porceleinwaren enz. Het is een constitutioneele monarchic ; grondwet van 1854, landdag met 16
leden. Hoofdst. Rudolstadt. De stichter der
linie S.-R. is Albert VII (1652/1605). In 1710
verkreeg het den Rijksvorstelijken titel. Het
stond 1866 aan de zijde van Pruisen. Sedert
1890 regeert vorst Gunther. Troonopvolger
Sizzo, prins van Leutenburg.
Schwarzburg Sondershausen, Duitsch vorstendom, 862 K.M. 2 , 85,152 inw., meest Protestanten. Landbouw, boschwezen, industrie
en veeteelt. Het is een constitutioneele
monarchic ; landdag, 15 leden, grondwet van
1857. Hoofdst. Sondershausen. De stichter
der linie S.-S. is Joh. Gunther, 1552/86.
(Swartzburg-Arnstadt). Het land werd onder
diens 4 zonen gedeeld, doch 1681 weder ver-

eenigd. 1697 in 's Rijksvorstenstand verheyen. Laatste vorst Karel Gunther, 1880/1909,

geb. 1830 ; opgevolgd door vorst Gunther van
S.-Rudolstad en volgens besluit van 1896 zal
an diens dood ook prins Sizzo opvolgen.
Schwarzwald, Zwartewond, gebergte in Z.-
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W.-Duitschl. ; loopt als een hoogen dijk een booswicht, was op een klip gezeten en dwong
gedeelte langs den Rijn. Hoogste toppen : de voorbijgangers zijn voeten te wasschen,
Belchen, 1415 M. hoog ; Feldberg, 1494 M. waarbij hij deze dan over de klippen in zee
hoog. wipte of schopte. Hij werd gedood door
Schwatka, (Frederick) Amerikaansch N.- Theseus.
Scirpus,
hies, de water- en moerasplant,
poolreiziger, 1849/92.
stad, Pruisisch regeerings- waarvan de taaie stengels ons de bies leveSchweidnitz,
ren, voor allerlei vlechtwerk gebruikt.
distr. Breslau, 28,439 inw.
Scorbut, zie Scheurbuik.
(Johann Salomo Christoph)
Schweigger,
Scorpio, zie Schorpioen.
Duitsch natuur- en scheikundige, 1779/1857 ;
Scorrendo, (It.) vloeiend (te spelen).
maakte zich verdienstelijk op gebied van elecScorzonera hispanica, zie Schorseneer.
triciteit.
Scott, (Winfield) Am. generaal, 1786/1866;
Schweinfurt, stad in Beieren, regeeringsscreed tegen de Eng. en Indianen.
distr. Unterfranken, 15,302 inw.
(Georg) beroemd AfrikaSchweinfurth,
reiziger en geograaf, geb. 1836.
(Jean Baptist von) Duitsch
Schweitzer,
blijspeldichter en sociaal-democratisch agitator, 1837/75 ; advocaat te Frankfurt a/M.
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Schwelm,
Arnsberg, 16,890 inw. ; textiel- en machineindustrie.
Schwerd, (Friedrich Magnus) Duitsch natuur- en sterrenkundige, 1792/1871.
Schwerin, hoofdst. van het groothertogdom
Mecklenburg-Schwerin, 38,670 inw. MachineW. SCOTT.
bouw, wagen- en pianofabrieken. Lustslot.
De stad werd 1167 gesticht. (2) (Sir Walter) beroemde Schotsche dichSchwyz, een der drie oudste kantons van ter en romanschrijver, 1771/1832 ; was eerst
Zwitsl., aan het Vierwoudstedenmeer ; 908 advocaat, doch legde zich later geheel op het
K.M. 2 , 55,385 inw., waarvan 98 % R.-Kath. schrijven toe ; stierf door het bankroet van.
Zij stammen of van de Alamannen. Reeds zijn uitgever in armoede. Te Edinburgh verzeer vroeg in de Middeleeuwen bestonden de rees een standbeeld voor hem. Zijn werken
vrije boerengemeenten onder grafelijk gezag werden in de meeste talen omgezet. Bekendder Habsburgers. 1291 slotendeze een ver- ste werken : „Ivanhoe", „The bride of Lambond met de bewoners van Uri en Unterwal- mermoor" („De bruid van L.").
den. De laatsten verklaarden zich 1832 onafScranton,
stad, staat Pennsylvania, N.hankelijk. 1876 werd de democratische regee- Am., 102,026 inw. ; industrie, steenkoolringsvorm ingevoerd. Hoofdst. S., 7398 inw. mijnen.
(Magnus Gottfried) Finsch
Schybergson,
Scribe, (Augustin Eugene) Fr. tooneeldichhistoricus, geb. 1851 ; prof. te Helsingfors.
ter, 1791/1861 • schreef ook opera-teksten.
Schyl, linker-zijrivier van den Donau, 290
Scribomanie, (Lat.) schrijfwoede.
K.M. lang.
Scribtum, schrift, geschrift.
Sciacca, stad, It. prov. Girgenti, op Sicilia,
klierachtig, met klieren beScrofuleus,
20,090 inw.
kept.
Scicli, stad op Sicilia, prov. Siracusa,
klierziekte;
klierachtigheid,
Scrofulose,
gekenmerkt door herhaalde ontsteking der
16,277 inw.
huid, slijmvliezen, neus, oogen en ooren.
Scifarien, een soort hout-cement.
Sofia, ster-hyacinth, heeft fraaie, stervor- Komt meest bij armen en bij bewoners van
mige blauwe bloemen ; 4 soorten.
slechte woningen voor.
Scrope, (George Poulett) Eng. geoloog,
Scilly-cilanden, (Sorlings) eilandengroep in
den Atlantischen Oceaan, bij Kaap Landsend, 1797/1876.
Scrophularia, helmkruid.
49 K.M. 2 , 2096 inw. ; Eng. bezit.
Scrotum, balzak.
Scipio, (Publius Cornelius) Africanus, de
Scrupule, (Fr.) angstvalligheid, nauwgezetoudere, Rom. veldheer, 235/183 v. Chr. ; ver°verde Carthago, won den slag tegen Han- heid.
(Lat.) beeldhouwkunst, beeldSculptuur,
nibal.
(2) (Publius Cornelius) Aemilianus Africa- houwwerk.
Scylla, bij Homerus een zeskoppig monster
nus, de jongere, 185/129 v. Chr. ; veroverde
op een rots tegenover de draaikolk Charybdis.
Carthago, werd vermoord.
Scylla in Charybdis vallen of komen, (van),
Sciron,
volgens de Gri. mythologic een
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vervallen van het een in het ander, van Seebeck, (Thomas) Duitsch natuurkunkwaad tot erger, van den regen in den drop. dige, 1770/1831 ; ontdekker der thermo-elecScythen, in de oudheid een groep, meest triciteit.
nomadisch levende volkeren, in Z.-Rusl. ;
Seeland, eiland van Denem., tusschen
drongen in de 7e eeuw Voor-Azie binnen, Flinen en Zwed., 6892 K.M. 2, vormt met
doch werden teruggeslagen. 300 v. Chr. door eenige omliggende eilanden een Stift, 8183
de Sarmaten verdrongen.
K.M. 2 , 960,053 inw. Bodem zeer vruchtbaar.
Séance, (Fr.) zitting, voordracht, lezing,
Segnes, bergpas tusschen Glarus en Graubijeenkomst.
bunden, 2620 M. hoog ; Piz-S., 3102 M. hoog.
Seattle, stad, staat Washington,
Segovia, Sp. prov., 6827 K.M. 2 , 156,086
80,671 inw.
inw. ; hoofdstad S., 14,738 inw. ; wolindustrie.
Sebastopol, (SewastOpol) Russ. havenstad,
Segre, linker-zijrivier van de Ebro, 195
Z.-W.-kust van de Krim, 50,710 inw. Werd K.M. lang.
in den Krimoorlog na beleg van 11 maanden
Segura, kustrivier in Z.-O.-Spanje, 232
K.M. lang.
1855 veroverd.
Sebenico, havenstad in Dalmatia 24,751
Seidel, (Heinrich) Duitsch schrijver, geb.
inw.
1842.
Secchi, (Angelo) It. sterrenkundige, 1818/
Seigneur, (Fr.) (Sinjeur) heer, hoofd, ge78. Deed belangrijke waarnemingen.
bieder. Grand S., groote heer ; iemand die op
Secondair, de tweede plaats innemend, grooten voet leeft.
ondergeschikt, afhankelijk.
Seille, rechter-zijrivier van de Moezel, 130
Secondant, helper, kamp- of strijdgetuige ; K.M. lang.
hulponderwijzer.
(2) linker-zijrivier van de Saone, 116 K.M.
Seconde, Secunde, bij tijd- en graadmetin- lang.
gen, het 60ste deel van een minuut.
Seine, rivier in Fr., mondt bij Havre in
Secretaris, (geheim)schrijver ; bestuurslid, het Kanaal, 685 K.M. lang, 554 K.M. bebelast met de correspondentie.
vaarbaar.
Secretie, afzondering, afscheiding.
(2) Fr. dep., 479 K.M. 2 , 3,848,618 inw.,
Secretisten, afgescheidenen.
met de hoofdst. van Fr., Parijs.
Secte, school, genootschap, afdeeling, ge(3) S.-Inferieure, Fr. dep., 6036 K.M. 2 ,
zindte.
863,879 inw. ; hoofdst. Rouaan.
Sectie, lijkopening, lijkschouwing ; afdee(4) S.-et-Marne, Fr. dep., 5636 K.M. 2 ,
ling, wijk ; bij de militairen de helft van een 361,939 inw. ; hoofdst. Melun.
peloton.
(5) S.-et-Oise, Fr. dep., 5604 K.M. 2 , 749,753
Sectio caesarea, (Lat.) keizersnede.
inw. ; hoofdst. Versailles.
Seculair, (Lat.) honderdjarig ; wereldlijk,
Seismologie, leer der aardbevingen.
niet geestelijk.
Seismometer, Seismograaf, een zeer kunSeculum, (Lat.) eeuw.
stig instrument, dat de minste aardschokken
Secundair, of Secundaire formatie, de drie aangeeft, tevens richting en sterkte. Dit kan
formation der Mesozoische formatie (Trias-, dienen tot aangeving van komende aardJura- en Krijtformatie). Een geologisch ge- bevingen, uitbarstingen van vuurspuwende
steente, ontstaan door de verwoesting van Bergen enz. en tot het vaststellen van op een
andere soorten. afstand plaats gehad hebbende aardbevingen.
Secundaris, (Lat.) de tweede of plaatsverSeistan, Perz. prov., 210,780 K.M. 2 ,
vangende abt in een klooster ; tweede pre- 200,000 inw. ; voorheen Drangiana.
Sejour, (Fr.) verblijf, oponthoud.
diker.
Secundus, (Lat.) de tweede,
Sejm, zijrivier van de Desna, Rusl., 432
Sedaine, (Michel Jean) Fr. tooneel- en KM. lang.
opera-dichter, 1719/97.
Sek, een zekere kostbare wijn uit Spanje.
Sedalia, stad, staat Missouri, N.-Am.,
Sekte, zie Secte.
15,231 inw.
Seladon, de smachtende minnaar.
Sedan, stad, Fr. dep. Ardennes, 19,349
Selam, (Arab.) vrede. S. aleikum, vrede
inw. ; aldaar 1--2/9 1870, overwinning der zij met u ; een Turksche groet.
Duitschers over de Fr. en gevangenneming
Selborn, (William Waldgrave, graaf van)
van Napoleon III.
Eng. staatsman, geb. 1859.
Seddon, (Richard John) Eng. staatsman,
Selderij, (Apium graveo lens) een, in vergeb. 1845.
schillende soorten gekweekte groente.
Sedgley, stad, Eng. graafschap Stafford,
Selectie, (Lat.) keuze, lezing.
15,951 inw.
Selectie-theorie, leer der teeltkeus ; het
Sediment, bezinksel, droesem, drab.
Darwinisme.
Seditie, (Lat.) oproer, muiterij.
Selene, Gri. maangodin. Rom. Luna.
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Seler, (Eduard) Am. reiziger, geb. 1849 ;
ico, later
deed onderzoekingsreizen in Mex
prof. te Berlijn.
Seleucus, naam voor 6 koningen van het
Syrische rijk, dat zich na Alexander den
Groote gevormd had. I, veldheer van Alexander den Groote, 358/280 v. Chr. nam 306 den
koningstitel aan, werd vermoord. De laatste
regeerde tot 64 v. Chr.
(Eng.) iemand, die door
Self-made-man,
eigen kracht zich tot een zekeren welstand
heeft opgewerkt.
Selim, I, sultan der Osmanen, 1512/20,
geb. 1467.
II, sultan van Turkije, 1566/74, geb. 1524.
III, sultan van Turkije, 1789/1807, geb.
1761, wilde een Europeesche regeering instellen, werd afgezet en 1808 vermoord.
Selkirk, Schotsch graafschap, 674 K.M. 2 ,
23,339 inw.; hoofdst. S., 5701 inw.
Selling-stakes, (Eng.) wedrennen, waarbij
de overwinnende paarden verkocht worden.
Semi, de oudste der 3 zonen van Noach;
werd volgens het bijbelsche verhaal de stamvader der volkereu van Z.-Azie, Semieten
geheeten.
Semarang, res., Midd.-Java, 5154 K.M. 2 ,
1,509,677 inw. Hoofdst. S., 82,962 inw.; handel, bay en.
volgens de mythologie, dochter
Semele,
can Cadmus, bemind door Zeus, doch door
zijn gloed der bliksems verteerd. Door haar
soon Dionysus gered uit de onderwereld en
op den Olympus geplaatst.
Semenoff, of Sjemjonow, (Peter von) Russ.
aardijkskundige en reiziger, geb. 1827.
Semester, (Lat.) de tijdsruimte van een
halfjaar.
, (Lat.) in samenstelling . half...
Semi
Semieten, de afstammelingen. van Sem, in
't Z. van Azie. Hebraeers, Assyriers, Babyloniors, Arabieren, Syriers enz
Seminarlium, Seminarie, kweekschool voor
godgeleerden.
Semiotiek, (Gri.) leer der ziekte-verschijnselen.
Semipalatinks, Russ. prow. in. Centr.-Azie,
478,182 686,909 inw.; hoofdstad S.,
26,353 inw.
Setrirctsjensk, Russ. prow. in Centr.-Aziii,
394,396 990,107 inw.; hoofdst.
Wernyi.
Semitisme, een richting in het staatkundige leven, die geen bijzondere wetten voor
de Joden wil, doch deze wil beschermd zien
als gewone burgers.
Semlin, stad in Kroatisch-Slavonia, 15,079
inwoners.
Semnonen, een Germaansche volksstam
tusschen Elbe en Oder, na de 3e eeuw niet
meer genoemd.

Semper, (Lat.) immer, altijd. S. idem, altijd hetzelfde.
Senaat, raad der ouden ; staatsraad. In
Fr. en Belg. het deel der regeering, dat bij
ons Eerste Kamer heet.
Senator, (Lat.) senaatslid.
Senckenberg, (Johann Christian) Duitsch
geneeskundige, 1707/72 ; stichter van verschillende, naar hem genoemde ziekenhuizen.
Sendai, stad op Jap. eiland Nipon, 83,325
inwoners.
Sendgericht, in de 9e tot 13e eeuw bestaande gerichten van bisschoppen en diaken over
allerlei kerkelijke zaken als : zondagschennis,
woeker, ketterij enz. Zij oefenden een strenge
kerktucht uit.
(Alois) uitvinder der steenSenefelder,
drukkunst, 1771/1834.
Senegal, rivier in N.-W.-Afrika, mondt in
den Atlantischen Oceaan, 1700 K.M. lang,
350 K.M. met stoomschepen te bevaren.
Senegambid, land in N.-W.-Afrika, aan de
rivieren Senegal en Gambia en aan den Atlantischen. Oceaan. Bevat verschillende Mohammedaanclie Neger-staten, meest onder
Fr. bescherming, en kolonien van Frankr.
en
Fr. S. van kaap Blanco tot kaap Noxo,
ongev. 1)0,000 K.M. 2 , met 1 mill. inw. Met

alle tributaire staten 400,000 K.M 2 , 3,809,000
inw. Hoofdst. Saint-Louis. Eng. S. Zie Gambia.
Senex, (bat.) grijsaard.
Senfl, (Ludwich) componist, 1492/1555.
Senhor, (Port.) beer, gebieder.
Senhora, (Port.) mevrouw, gebiedster.
Senior,
(Lat.) afgekort Sr., de oudere,
oudste.
Scnnaar,
landschap in Nubia, tusschen
Witten- en Blauwen-Nijl; 1822/82 deel van
Eg., daarna door de Mandisten bezet, sedert
1898 weder Eg. Hoofdst. Khartum.
(2) stad in S., 8000 inw.
Senoon, of Senon, bovenste laag der Krijtformatie.
Senor, (Sp.). Zie Senhor.
Sens, stad, Fr. dep. Yonne, 14,962 inw.
Sensatie, zinnelijke gewaarwording, beweging, opschudding, opzien.
Sensibel, gevoelig, voelbaar, tastbaar, aandoenlijk, duidelijk.
Sensibilmente, (It.) gevoelvol (te spelen).
Sensorium, (Lat.) bewustzijn.
Sensualisme, (Lat.) zinnelijkheid, de neiging om Scheel te handelen volgens zinnelijke
aandrift. De leer, dat de bevrediging der zinnelijkheid het hoogste doel is. Ook een phil.
stelling, dat al onze voorstellingen uit zinnelijke waarnemingen ontspringen.
Sensus, (Lat.) zin, gewaarwording.
Sensus communis, aigemeen gevoel, het ge-
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zond verstand; het algem. menschelijk gevoel.
Sentiment,
gevoel, gewaarwording, oordeel.
Sentimentaliteit, sentimenteelheid, gevoeligheid, overgevoeligheid, teerhartigheid.
Sentimenteel, gevoelvol, overdreven gevoelig, teerhartigheid.
Seoel, Seoul, hoofdst. van Korea, 200,000
inwoners.
Separaat, afgezonderd, op zichzelf, bijzonder, apart.
Separatie, (Lat.) scheiding.
Separeeren, afzonderen, scheiden, deelen.
Sepia, inktvisch, zeekat ; een weekdier uit
de orde der Koppootigen. Heeft een ovaal
lichaam en 8 korte en 2 lange armen. Voedt
zich met visa, krabben, kreeften enz. Spuit
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(2) linker-zijrivier van den Dnjestr, 225
K.M. lang.
Sergeant, klasse van onderofficier, staat
tusschen korporaal en 2e luitenant.
Sergijewsky, stad, Russ. gouv. Moskou,
31,413 inw.
Sergipe,
staat van Braz., 39,090 K.M. 2,
461,307 inw.; hoofdst. Aracajoe.
Sergius, naam van 4 pausen : I, de heilige,
687/701 ; gedenkdag 9/9. II, 844/47. III, 904/
911. IV, 1009/1012.
(2) S. Alexandrowitsj, grootvorst van
Rusl., 4e zoon van Czaar Alexander II, geb.
1857 ; werd 1891 generaal gouv. van Moskou.
1905 door een born getroffen.
Serie-loten, loten eener loterij, welke bij
serien uitgegeven worden, welke serien van
tijd tot tijd na loting, deelnemen aan de
trekking our prijzen.
Sering, zie Syringa.
Seriphus, rotsachtig cycladen-eilandje van
Gri., 66 K.M. 2 , 3851 inw.
Sermata, eiland in de zee van Timor.
Sermoen, rede, preek ; langwijlige, droge
vermaning.
Seroea, eiland in de Banda-zee.
Serooskerken,
gem., Zeel., op 't eiland
Walcheren, 1407 inw.
(2) gem., Zeel., op 't eiland Schouwen, 308
inwoners.
Serotherapie, behandeling van ziekten met
bloed-serum.
Serpa Pinto,
(Alexander Albert de la
Roche) Port. reiziger, 1846/1900 ; doorkruiste
eenige malen Afrika.
Serpent, ouderwetsch hout-blaasinstrument.
Serpentijn, (Ophit of Ophioliet) een dicht,
korrelig gesteente met allerlei kleuren, soms
gestreept of geaderd. Is een waterhoudend,
riiezelzure magnesia met ijzeroxyduul. Is zeer
hard, vuurvast en wordt gebruikt voor ornamenten en vele andere artikelen.
Serpentine, een lang stuk geschut nit de
16e en 17e eeuw.
Serpuchow,
stad, Russ. gouv. Moskou,
24,456 inw.
Serro, stad, staat Minas-Geraes, Braz.,
75,270 inw.
Serrurier, (Lindor) Ned. etlinoloog, geb.
1846.
Sertorius, (Quintus) Rom. veldheer, wapengenoot en aanhanger van Marius. Streed
tegen de Cirnbren ell Tentonen, 72 v. Chr.
vermoord.
Serum, bloedwater ; een vloeistof, die zich
of Scheidt van het bloed nadat dit gestold is.
Zie Bloed-serura-therapie.
Servals, (Adrien Francois) Belg. cello-virtuoos en componist, 1807/66; prof. to Brussel.
(2) (Jo ;ph) zoon van den vorige, 1850/85 ;

bij gevaa.r een zwarte stof uit het lichaam,
waatidoor hij zich voor zijn vijanden onzichtbaar maakt. Deze stof levert een zwarte verfstof ; het vleesch wordt door armen in It. gegeten.
Sequestratie,
het tijdelijk in bewaring
geven van zaken of voorwerpen, waarover
een geschil loopt, in handen van een derde.
Sequoia, marnmoetsboom, fam. der k-egeldragers een. boomsoort in California gevonden. Wordt
'
soms 100 M. hoog. Zelfs is een
gevonden van 144 M., met een omvang van
35 M. Men schatte dezen op 3000 4 6000
jaren oud.
Seraing, stad, Belk;. prow. Luik, aan de
Maas, 37,853 111.1V ; steenkoohnijnen, ijzerindustrie.
Serajewo, hoofdst. van. Bosnia, 41,173 inw. ;
vesting, wapenfabrieken.
Serampoer, stad, Eng.-India, prow. Benga
len, 35,942 inw. ; was tot 1845 Deensch bezit.
Serang, rivier op Java.
Serapis, zie Apis.
Serawak, sultanaat op Borneo, sedert 1888
under Eng. bescherming, 103,221 K.M. 2 ,
320,000 inw. Hoofdst. S., 16,000 inw.
Serbia, zie Servie.
Serdobsk,
stad, Russ. gouv. Saratow,
12,721 inw.
Serenade, (Fr.) muzikale hulde betooging.
Seres, stad, Turk. vilajet Saloniki, 30,000
inwoners.
Sereth, linker-zijrivier van. dell Donau, 41.6
K.M. lang.
ev(meens Prof. to Brussel.
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Servet, (Michel) (Miguel Servetus) geleerd
Fr. geneesheer, geb. 1511 ; trad als tegenstander der heilige drie-eenheid op en gaf
daaromtrent verschillende geschriften nit.
Hij kwam echter spoedig in botsing met de
R.-Kath. en Prot. kerk, werd gevangen genomen, doch wist 1553 nit de gevangenis te
Lyon te ontsnappen. Te Geneve, op aandrang
van Calvijn, gevangen genomen. Men be-.
proefde hem zijn gevoelens te doers herroepen, doch hij weigerde standvastig en werd,
wederom op verlangen van Calvijn, 27/10
1553 te Geneve verbrand. Een standbeeld
van hem werd te Geneve geweigerd en daarom te Anemasse (Fr.) geplaatst.
Service, (Fr.) dienst.
Servie, koninkrijk, aan den benedenloop
van den Donau, begrensd door Hong., Rumenie, Bulgarije, Turk. en Bosnie. Oppervl.
48,303 K.M. 2 , (1905) 2,688,747 inw. Hiervan
99 % Gri.-Orthodox. Er zijn 90,000 Armeniers ; 46,000 Zigeuners ; 80,000 Duitschers.
Het land is over 't geheel vruchtbaar. Rivieren : Donau, Morava, Drina en San. Er
is landbouw, veeteelt, weinig mijnbouw en
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laandel. Hoofdprod. vruchten, huiden, wijn,
granen, wol, talk, was, hoornvee enz. Het
land is zeer rijk aan steenkool en ijzer, doch
zooals boven gezegd is mijnbouw niet zeer
ontwikkeld. Hoofdst. Belgrado ; verdere
groote steden Nisj, Kragujevac, Leskovac.
Het is een constitutioneele monarchie.
Volksvertegenwoordiging met twee Kamers.
Huis van afgevaardigden 160 leden, direct
door het yolk gekozen. Grondwet van 1889.
Leger in vredestijd : 27,450 man. Oorlogstijd:
353,200 man. Spoorwegen : (1905) 610 K.M.
Telegraaflijnen : 3282 K.M.
Het land was langen tijd een prov. van
Rome en verwisselde met de volksverhuizingen eenige malen van bevolking en heerschers.
650/1043 onder. Byzantijnsche keizers. In de
8e eeuw namen de bew. den Christ. godsdienst aan. 1050 maakte het land zich onder
Michael Bogislaw onafhankelijk. Stephan
(1336/59) veroverde het geheele Z.-lijke deel
an het Balkan-schiereiland en nam 1343 den
keizertitel aan. Door den slag op het Amselveld, 1389, kwam S. onder Turksche regeering. 1718/39 onder O.-rijk en daarna weder
aan de Turken. 1804/12 in opstand, doch onderdrukt. 1815/16 vrijheidsoorlog. 1817 werd
Miksch Obrenovt-itseh tot erfelijk vorst ge-
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kozen ; deze trad 1839 af en liet het land aan
bloedige inwendige beroeringen over. Daarop
volgden de vorsten elkander spoedig op, de
meesten traden vrijwillig af. 1867 ontruimde
de Porte de nog steeds bezette vestingen.
1868 werd de vorst vermoord. 1869 nieuwe
staatsregeling. 1876 ongelukkigen oorlog met
Turkije. 1878 volkomen onafhankelijkheid van
Turkije en uitbreiding der grenzen. 1882 werd
het tot een koninkrijk geproclameerd. 1885
oorlog met Bulgarije ; door hulp van 0.-rijk
zonder verlies. 1888 nieuwe staatsregeling.
1889 deed Milan I, ten gunste van zijn zoon
Alexander, of stand van de regeering. Deze
huwde 1900 met een hofdame zijner moeder,
Drage Maschin. De grondwet werd herzien
en het kiesrecht uitgebreid. Doch 1903 werd
de grondwet geschorst, allerlei wetten ingetrokken, doch spoedig de grondwet weer her-.
steld. In den nacht van 10/11 Juni 1903 werden de koning, en koningin door een complot
van officieren vermoord. Peter I werd tot
koning uitgeroepen. De grondwet van 1888
werd liersteld, de moordenaars kregen amnestie en mochten hun posters blijven waar
nemen. De groot-mogendheden riepen hierop
hun gezanten terug, zoodat Peter I gedwongen werd door ontslag en overplaatsing
zijn afkeuring over den moord te kennen to
;;even. 1904 werd Peter I gekroond. 1909 zeer
gespannen toestand tusschen S. en Turkije,
Servus, (Lat.) slaaf.
Sesajap, rivier op Borneo.
Sessie, (Lat.) zitting, gerechtszitting.
Seth, volgens de Bijbelsche geschiedenis,
3e zoon van Adam, de stamvader der Sethieten.
Sethos I, (Seti) koning van Eg., 1433/1388
v. Chr. ; Mummie 1881 ontdekt.
Setledsj,
linker-zijrivier van den Indus,
910 K.M. lang.
Setsjoean, prov. van China, 461,000 K.M. 2 ,
45,200,000 inw. ; hoofdst. Tsjing-to-foe.
Setubal,
hoofdst., Port. prov. Estremadura, aan den Atlant. Oceaan, 21,819 inw.
Sevens,
(Theodoor) Vlaamsch schrijver,
geb. 1848.
Sevenum, gem., Limb., bij Horst, 2172 inw.
Severinus, (heilige) stichtte eenige kloosters, gest. 482.
Severn, rivier in Eng., 327 K.M. lang.
(2) rivier in Canada, mondt in de Hudsonbaai, 480 K.M. lang.
Severus, (Lucius Septimius) Rom. keizer,
193/211, geb. 146.
(2) (Sulpicius) Christelijke geschiedschrijver, ongev. 365/425.
Sevilla, Sp. prov., 14,063 K.M. 2 , 555,256
inw. Hoofdst. S., aan de Guadalquiver,
148,315 inw. ; indUstrie, wijnhandel.
Sevre, twee rivieren in N.-W.-Fr. S.-Nantaise, linker-zijrivier van de Loir, 138 K.M.
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lang. (2) S.-Niortaise, mondt in den Atlanti- Sgambati, (Giovanni) It. pianist en oomposchen Oceaan, 165 K.M. lang. Daarna ge- nist, geb. 1843 ; leerling van Liszt.
noemd het Fr. dep. Deux-Sevre. (Zie aid.).
Sgersh, stad, Russ.•Polen, gouv. Petrokow,
Sex, (Lat.) zes.
19,124 inw.
Sexblerum, dorp, gem. Barradeel, Friesl.,
*Shackleton, (E. H.) Eng. Zuidpool
1600 inw.
ger, bereikte op zijn laatste rein de Zuidpool
Sextant, het 6e deel van een cirkel.
(2) of Spiegel-S., een zeer nuttig zeervaarte

E. H. SHACKLRION.

op 111 Eng. mijien na, of 88°,23/ Z.-breedte
SEXTANT.
on 162 0 0.-lengte. Ti et Z.-lijkste punt dat
kundige of astronomisch instrument om ooit bereikt is.
Shakers, (Siddera ars) een spiritualistische
hoogte en afstandsinetingen te doer.
Sexuaal of Sexueel, geslachtelijk, het ge- sekte in Am.. 1747 f , esticht.
slacht betreffend.
Shakespeare, (Sliakspere)
(William) de
Sexuaal-systeem, de rangseliikking der plan- grootste dramatisehe dieiter van Eng., geb.
ten volgens de geslachtsdeelen. (Van Lin- 23/4 1564. Vermoed wordt, dat hij van arme,
naeus.)
onontwikkelde oudei s stamde, doch zich
Sexus, (Lat.) sekse, secte, geslacht.
oefende in Lat., Fr. en It. op een vrije school
Seychellen, (Sechellen, Mahe-eilanden) Eng. to Stratford. flij hum& nog voor zijn 19e
eilandengroep in den Indischen Oceaan, ten jaar met do 26-jarige Anna Hathaway en 6
N. van Madagascar, aan de 0.-kust van maande-n later word hint eerste kind geboren.
Afrika, 29 eilanden, 264 K.M. 2 . 20,275 inw. Verde'• is van zijn echtgenoote weinig beSeydel, (Rudolf) Duitseb phil. en godge- kend, sleclits zij 7 jaren langer dam
leerde, 1835/92.
haar man leefde. I-11j ging op `0-jarigen leefSeytried, (Ignaz, ridder von) Duitsch com- tijd naar Londen met het plan tooneelspeler
ponist, 1776/184V: was 1797/1827 directeur
van de opera te Weenen.
*Sfaks, (Sfax, Sjakes) stad aan de 0.-kust
van Tunis, 15,000 inw.
Steer of Spheer, (Gri.) hol, kogel; gezichtskring : omvang, grenzen van :errands macht.
Sferisch, bolvormig, bolrond.
Sfinx, (wachter) de in Eg. veel voorkomende steenen beelden, best aande nit eon leeuw
met menschenkop; symbool van den zonnengod. De S. van Thehe verslorg iecler. die het
W. SHAKESPEARE.

te worden. Hier werkte bij eerst nude tooneelstukken om en begon teen eigen werken te
schrijven, verwierf zich een groot vermogest
SFINTX.
en keerde op leoftijd naar Stratford terug,
door hem opgegeven raadsel niet ken oplos- waar hij 23/4 1616 overleed. Omtrent zija
Ben. Oedipus loste het echter op. waar. na de leven bestaan allerlei verhalen, doch deze
S. zich van de rotsen stortte.
schijnen weinig grond van waarheid to hebSforzando, (It.) afgekort : sf. of s. f. z.: ben. De eerste werken van hem, die ons bestork, doze teen stork.
kend zijn, worden niet op zwakke grandam
Sfrenatamente, (It.) onstuimig, wild, woest. bestreden als eeht ziincle. Het eerste work
Zie voor woorden mot Sf... ook Sph...

* Zie voor woorden met Sh... ook Sch._
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waaromtrent zekerheid bestaat is „The coShimabara, stad, Jap. eiland Kioe-shioe,
medy of error". Verder noemen wij van zijn 20,000 inw.
Shipley, stad, Eng. graafschap York, 25,570
meest bekende werken : „The merchant of
Venice", „Midsummernights dreams", „Ro- inw.
Shire, (Eng.) graafschap, county.
meo and Juliet", „Hamlet", „Othello",
Shirley,
„Macbeth" enz. Zijn werken werden in alle
(James) Eng. tooneeldichter,
1594/1666.
talen herhaaldelijk uitgegeven.
Shamokin, stad, staat Pennsylvania, N.Am., 18,202 inw.
Shampooing, (Eng.) het wrijven van het
lichaam na het bad, bijzonder het behaarde
deel van het hoofd.
stad, Chin. prow. Kiang-soe,
Shanghai,

400,000 inw.
Shannon, de gewichtigste rivier van Terland, inondt in den Atlantisehen Oceaan, 260
K.M. lang.
Share, (Eng.) aandeel.
Shaw, (Henry Wheeler) pseud.: Jos.
Amerik. humorist, 1818/85.
(2) (Robert Barkley) Eng. reiziger, 1839/79.
(3) (George Bernard) Eng.-Iersch tooneelschrijver, criticus en socialist. Schreef o.a.
„Mevr. Warren's bedrijf."
Shawl, (sjaal) bontkleurige wollen of zijden
dock.
Sheboygan, stad, staat Visconsin,
22,962 inw.
sheerness, ha v en stad, Eng. graafschap
Kent, op een eiland in de monding der Medway, 18,273 inw. ; 1667 door De Ruyter int2,-enomen.
Sheffield, fabrieksstad, Eng. graafschap
York, aan de Don, 380,717 inw. ; metaalindustrie.
Shelley, - (Percy Bysshe) Eng. dichter,
1792/1822.
Shenandoha, rechter zijrivier van de Potomac in Virginie, N.-Am., 380 K.M. lang.
(2) stad, slant Pennsylvania, N.-Am.,
29,381 inw.
Sheppey, Eng. eiland, aan de monding, der
Medway ; hierop de stad Sheerness.
Sherbrook, stad, Canada, prow. Quebec,
11,765 inw.
Sheridan, (Richard Brinsley) beroernd Eng.
blijspeldichter, 1751/1816.
Sherry, (Eng.) een wijnsoort uit Spanje.
Shetland-eilanden, Eng. eilandengroep ten
N.-O. van Schotland, (117 eilanden, waarvan
34 bewoond) 1422 K.M. 2 , 28,711 inw.
Shields, 2 Eng. steden aan de N.-zee. (1)
North-S., stad, graafschap Northumberland,
51,514 inw. (2) South-S., stad, graafschap
Durham, 97,267 inw.
Shikokoe, eiland van Japan, 18,210 K.M. 2 ,
3,013,817 inw. ; hoofdst. Tokoeshima.
Shilling, Eng. zilvermunt, 60 cent ; 1/20 p.
sterling.
(2) Am. zilvermunt, heeft in de versehillende staten ook verschillende waarden.

Shitomir, hoofdst., Russ. golly. Wolhynie,
65,452 inw.
Shizoeoka, stad, Jap. eiland Nipon, 42,172
inw.
Shorthand, (Eng.) stenographic.
Showroom, (Eng.) kijk-, toonkast, uitstalkast.
Shreveport, stad, staat Louisiana, N.-Am.,
16,013 inw.
Shrewsbury,
hoofdst. , Eng. graafschap

Shrop, 28,396 inw.
Shropshire, Eng. graafschap, 3418 K.M. 2 ,
239,321 inw. ; hoofdst. Shrewsbury.
Shylock, de gierige, wreede Jood uit
Shakespeare's „Koopm.an van Venetia".
Siam, (Thai) koninkrijk in Achter-India,
aan de Golf van 033,000 K.M. 2 , 6,070,000
inw., meest Boeddhisten, Brahmanen en aanhangers van de leer van Confusius. Het land
heeft een tropisch klimaat, is goed bewaterd
en vruchtbaar. Hoofdrivier is de Menam.
Heofdprocl. katoen, ivoor, visch, specerijen,
huiden, hoist, rijst, zijde en suiker. Hoofdst.
Bangkok. Het is een onbeperkte monarchic.
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Koning Maha Choe-la-long-korn, sedert 1868;
naast hem een miriisterie en een staatsraad.
Leger in vredestijd 12,000 man, oorlogstijd
on geve er 30,000 man. Spoorwegen 718 K.M.,
waarvan 575 K.M. staatsbezit. Telegraaflijnen 5290 K.M., met 3 onderzeesche kabels
to zamen 24 K.M. lang. Oorlogsvloot : 9 schepen net eenige kleinere vaartuigen. De taal
(Siameesch) is een-lettergrepig. In de 16e
eeuw werd doo: de Port. het Christendom
ingevoerd. De stamvader der heerschende
dynastic is Chakri (1782). Langzaam werd het
land geopencl voo• den Europeeschen handel,
die thans meest in bezit is van Eng. Troonopvolger : Maha Wajira-woedh, geb. 1881.
Siang-tan,
stad, Chin. prow. Hoe-nan, 1
mill. inw.
Siberia, het deel van Rusl. in Azie, door
het Uralgebergte van Rusl. gescheiden. Ten
N. door de IJszee, ten 0. door den Gr. Oceaan
en ten Z. door de Kirgiezen-Steppen begrenst.
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Sidajoe, stad, res. Soerabaja, Java, 11,286
Oppervl. 12,534,200 K.M. 2 , 6,568,000 inw.,
meest Kirgiezen en Tartaren, waarvan 89 % inw.
Gri. Orthodox. Het land is in 't Z.-W. laagSidderaal,
beefaal (Gymnotus electricus)
land, Z. en 0. bergachtig. Rivieren : Ob, een aalsoort uit poelen en meren van tropisch
Jenissei, Lena, Amur enz. Verder het Baikel- Am. ; heeft een krachtig werkend electrisch
en Tsjanymeer. Het klimaat is er ruw en orgaan, waarmede hij bij aanraking hevige
koud, slechts in het Z. gematigd. Heete schokken kan geven. Kan 14 M. lang worden.
zomers, zeer koude winters (soms 55 gr
Sidderrog,
(Tropedoidei) rog-soort, heeft
vorst). Er is veeteelt, jacht, visscherij en Been schubben en draagt evenals de sidderaal
mijnbouw. Hoofdprod. : lood, ijzer, ivoor, een electrisch toestelletje of batterij. Komt in
goud, graphiet, koper, zilver, steenkool en den Ati. en Indischen Oceaan en Midd. Zee
verder huiden, pelswerk, boter, eieren en voor.
vleesch. Er leven. in S. ruim 135,000 banneSideraal, siderisch, de sterren betreffend.
lingen. De veroveringen van het land door de
Sideratie, (Lat.) de stand der sterren.
Russen begonnen in de 16e eeuw. 1581 was
Siderisme, het geloof of de leer van den inhet tot de Ob ingenomen, 1639 waren de ver- vloed van de hemellichamen op den mensch.
overingen voltooid. 1875 werd het eiland SaSiderostaat, een astronomisch instrument
chalin bezet, waarvan 1905 de helft aan Japan om het licht der sterren of van de zon bemoest worden afgestaan. stendig in een kijker te werpen.
Sibmacher Zijnen, (W. N. F.) Ned. journaSidmouth, (Henry Addington, viscount)
list en muziek-criticus, geb. 1859 ; sedert 1906 Eng. staatsman, 1755/1844 ; opvolger van
aan het „Algem. Handelsblad" verbonden. Pitt, bracht 1802 den vrede van Amiens tot
Sibylien, in het nude Gri., de waarzeggen- stand.
Sidney,
hoofdstad van den Australischen
de vrouwen.
Statenbond en van den staat Nieuw-Z.-Wales,
Sic, aldus ; zoo staat er woordelijk.
een kleverige, snel-opdrogende 488,382 inw. Stapelplaats der Australische
Siccatief,
stof of vernis, gebruikt voor glans en bet snot prod., handel en industrie ; aldaar museum
en sterrenwacht. De stad werd 1788 gesticht.
drogen van verf.
Sidoardjo, stad, res. Soerabaja, Java,
Sicilia, grootste eiland van It., gelegen in
de Middellandsche Zee, ten Z. van It. en door 10,115 inw:
Siebenbilrgen, zie Zevenburgen.
de Straat van Messina daarvan gescheiden.
Siebengeviaid, dorp, gem. Bergen, Limb.,
Oppervl. 25,738 K.M. 2 , 3,529,799 inw. Is
bijna, geheel met bergen bedekt. Hoogste top 300 inw.
S ieg, rechter zijrivier van den Rijn, 131
Etna, 3304 M. hoog. Het land is niet ruim
bewaterd. Hoofdprod. vruchten, wijn, zijde, K.M. lang.
Siegburg, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
zwa,vel, zout, granen, visch en katoen. Het
heeft 7 prow., met hoofdst. Palermo. S. was Keulen, aan de Sieg, 14,162 inw.
Siegen, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
in de Oudheid de graauschuur voor It., bet
werd 395 na Chr. bij het W.-Rom. rijk ge- Arnsberg, aan de Sieg, 22,109 in w. steepvoegd. 827 moesten de inw. plaats maken voor koolmij nen
Siegenbeek,
(Matthijs) Ned. taalkundige,
de Saraceenen, 1072 kwamen de Noormannen
in het land. 1130 werd Napels met S. verbon- 1774/1851 ; prof. te Leiden.
Siegenbeek van •eukelom, (Daniel C.)
den, onder den naam van Koninkrijk der
beide Sicilian (zie ald.), wider regeering der Ned. patholoog en ontleedkundige, 1850/1901 ;
Noormannen. 1194/1266 ender het huis prof. te Leiden.
Siegfried,
de held der Oud-Germaansche
Hohenstaufen, 1266/82 onder het huis Anjou,
1282/1713 onder Spaansche dynastien, daarna sagen, werd door Hagen N ermoord. Zijn lotonder Victor Amadeus van Savoye, 1835/60 gevallen vorme n bet eerste deal van het
„Nibelungenlied " .
onder Bourbon en 1860 met It. vereenigd.
Siegmund, zie Sigismond.
Sicilian, (Koninkrijk der beide) het ontstond door vereeniging van het eiland S. met
Napels in 1130 en bleef dien naam dragen tot
1860. De deelen worden eater eenige malen
van elkander gescheiden, o. a. 1282/1442,
1458/1505 en 1713/20; kwam 1860 geheel
a am It.
Sickenga, (Jacob) Ned. jurist, lid van de
Eerste Kamer, geb. 1845.
Sicuiers, volcrens overleveringen de eerste
w. sIEMENS
bewoners van It., worden naar bet eiland geSiemens,
(Werner) Duitsch ingenieur,
&even ; dat men naar lien Sicilia neemcle.
1816/92; medestichter der hekende firma S.
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en Halske, to Berlijn ; de laatste (Johann
Georg H., 1813/90) trad 1867 terug. S. maakte
zich zeer verdienstelijk door verschillende uit♦ indingen op 't gebied van electriciteit en
telegrafie.
Siena, It. prov., 3826 K.M. 2 , 233,830 inw. ;
hoofdst. S., 28,355 inw. ; ijzerindustrie.
Sienkiewicz,
(Henryke) Poolsch romanschrijver, geb. 1846 ; schreef realistisch-pessimistische novellen, o. a. „Quo Vadis", „Zonder Dogma".
Sierplanten, noemt men planten, gekweekt
voor sieraad, om hun bladeren of bloemen.
Sierra, (Sp. : zaag) bergrug. (1) S.-Estrella,
gebergte in Port., 1993 M. hoog. (2) S.-Leona,
Eng. kolonie in Opper-Guinea, 71,900 K.M. 2 ,
138,000 inw. Hoofdst. Freetown. (3) S.-Morena, gebergte in N.-W.-Mexico
Sierra Nevada, hoogste gebergte op het
Pyreneesch schiereiland, 3554 M. hoog, 4400
K.M. 2 oppervl. (2) gebergte, N.-Am., staat
California, 4402 M. hoog. (3) S.-N. de Santa
Marta, gebergte, Z.-Am., staat Columbia,
5334 M. hoog.
Sieur, (Fr.) heer.
Sif, Noorsche godin met gouden harem gemalin van Thor.
Germaansche volksstam, tot
Sigambren,
den tijd van Caesar tusschen Ruhr en Sieg.
Sigismond, I, Roomsch-Duitsch keizer,
1410/37, geb. 1362 ; door huwelijk, koning van
Hong., herstelde de kerk-eenheid, veroorzaakte den Hussieten-oorlog ; was de laatste
Luxemburger. (2) koningen van Polen : I,
1506/48, geb. 1467. II, 1548/72, geb. 1520 ;
noon en opvolger van den vorige, west het
land zeer to vergrooten. III, 1587/1632, geb.
1566 ; was van of 1592 ook koning van Zwed.,
doch werd 1599 aldaar afgezet.
Pruisisch regeeringsdistr.
Sigmaringen,
Zie Hohenzollern.
Signaal, sein, teeken.
Signaleeren, signaliseeren, seinen, berichten ; iemands signalement beschrijven.
Signalement, persoonsbeschrijving, een beschrijving omtrent iemands uiterlijke kenteekenen.
Signor, (It.) hoer, gebieder.
Signora, (It.) dame, mevrouw, gebiedster
Signorelli, (Luca) It. schilder, 1441/1523.
Signum, (Lat.) teeken ; veldteeken.
gem., N.-Holl., bij ModemSLjbokarspel,
blik, 1150 inw.
Sijmons, (Barend) Ned. Germanist, geb.
1853 ; prof. to Gron. ; schreef o. a. „Die Lieder der Edda".
Sijsje, (Fringilla spinus) een vinksoort uit
Europa en Azie, een gezochte kamervogel.
Sikhs of Seikhs, een godsdienstige sekte in
Eng.-Indic, ongev. 1500 gesticht. Is een verfijnd Mohammedanisme met Brahmisme ver-
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rnengd. De aanhangers stichtten een gemeenschap, die 1794 tot een despotisch rijk
veranlerde en 1849 bij het Eng. rijk werd
gevoegd.
Si-kiang,
(parelrivier) rivier in Z.-China,
mondt in de Chin. Zee, 1150 K.M. lang.
Sikkem,
Eng.-Indische vazalstaat in den
Himalaya, 8000 K.M. 2 , 59,242 inw. ; hoofdst.
Tamlong.
Silat, vorstendom op Borneo.
Silberstein,
(August) O.-rijksch dichter,
1827/1900.
Silezie, een voormalig hertogdom, dat eerst
tot Polen hehoorde, 1329 aan Bohemen kwam
na 1675 gedeeltelijk aan Pruisen en 0.rii k Pruisisch S. ; prov., 40,307 K.M. 2 ,
4,942,611 inw. Het is bergachtig. Er is een
bloeiencle landbouw, veeteelt en mijnbouw ;
prod. : steenkool, ijzer, zink, lood. Ook veel
industrie. Hoofdst. Breslau. (2) 0.rijk-S.,
kroonland, 5153 K.M. 2 , 680,422 inw. Er is
akkerbouw, veeteelt en boschbouw. Hoofdst.
Troppau.
Silezische oorlogen, verschillende oorlogen
tusschen 0.-rijk en Pruisen n231 het bezit van
Silezie, 1740/45.
Silhouette, (Fr.) schaduwbeeld.
Silicium, kiezel, chemisch element, komt
algemeen voor, doch in verbinding met zuurstof als kiezelzuur of kiezelaarde. Wordt gebruikt bij glas- en porceleinfabrikatie en bij
het smelten van metalen.
Silistria, stad in Bulgarije, 12,133 inw.
sworn, (Mr. Jerome Alexander) red. van
„De Gids", geb. 1840.
Silo, (Sp.) een luchtdicht afsluitbare put
tot bet bewaren va n. gra an ; gra,anpakhuis.
Silurische formatie,

in de geologic, de
onderafdeeling van de Palaezoische formatie.
Draagt een organisch karakter ; koraaldieren,
weekdieren, schaaldieren enz., Been enkel
land- of zoetwaterdier. Rijk aan ertsen:
zilver, goud, ijzer koper, tin, zink ; ook
zout.
Silvester, I, paus, 314/335, heilig ; gedenkdag 31/12, waardoor Oudejaarsavond S.-avond
wordt genoemd.
(2)
II, 999/1003 ; leeraar van koning
Otto II.
(3) III, tegenpaus van Gregorius VI en
Benedictus IX, werd 1046 afgezet.
Silvesteravond, Oudejaarsavond. Zie Silvester I.
Silvestre, (Paul Armand) Fr. schrijver en
dichter, geb. 1837.
Silvolde, dorp, gem. Wisch, Geld., 1000
inwoners.
Silvretta, berggroep tusschen Graubfinderland en Tirol, 3146 M. hoog.
Si-Maloer, eiland bij Sumatra.
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Simpelveld, gem., Limburg, bij Gulpen,
Simar, (Hubert Theophil) Duitsch godge•
leerde, 1835/1902 ; prof. te Bonn, 1901 aarts- 2702 inw.
Simplex, (Lat.) enkelvoudig, eenvoudig.
bisschop van Keulen.
Simplificeeren, vereenvoudigen.
Simplon, (It. : Sempione) een bergpas in de
Walliser Alpen, op de grens van It. ea.
Zwitsl., met kunstweg, 1800/06, door Napoleon aangelegd, 2010 M. boven den zeespiegel.
Sedert 24/2 1905 Simplon-tunnel voor den
spoorweg, 9.5 K.M. lang.
Simpson, (James Young) Eng. geneeskundige, 1811/70 ; voerde de chloroformnarcose in.
H. T. SIMAR.
Simrock, (Karl) Duitsch dichter en GermaSimbirsk, 0.-Russ. gouv., 49,495 K.M 2 ., nist, 1802/76 ; prof. te Bonn.
1,549,461 inw. ; hoofdst. S., aan den Wolga,
Sims, (Marion) Amerik. gynaecoloog, 1813/
43,298 inw.
83 ; voerde allerlei instrumenten in.
Simeon, 2e zoon van Jacob en Lea, stamSimson, (Hebr. Sonneheld) een der Richtehoofd yap den stain, die later samensmolt ren van Israel, bekend om zijn lichaamsmet Juda.
kracht • bracht den Philistijnen veel schade
(2) de Syrier, of de Stylites, geb. ongev. toe. ; door zijn vrouw verraden. Zijn
390 in Syrie, de eerste der zoogenaamde kracht schuilde namelijk in zijn haren.
pilaarheiligen, gest. 459. Leefde ongev. 30 Eenige geleerden brengen deze geschiedenis
jaren op een 80-voet hooge zuil om volgens in verband met den Phoenicischen Heracles.
zijn zeggen dichter bij den hemel te zijn.
(Zie aid.)
Simferopol, hoofdst., Russ. golly. Taurie,
(2) (Martin Eduard von) Duitsch jurist en
48,821 inw.
staatsman, 1810/99.
gelijkende
koperlegeeSimilgoud, op goud
Simulatie, (Lat.) nabootsing ; voorwendsel ;
ring.
veinzerij.
Simmering, voorstad van Weenen, sedert
Simuitaneum, jets gemeenschappelijks, b.v.
1890 daarmede verbonden.
het gebruiken van een kerkgebouw door twee
Simon, vroegere naam voor Petrus. (Zie of meer kerkelijke gezindten.
ald.)
Sinaasappel, Zie Citrus.
(2) van Kanaan, apostel van Jezus, door
Sinai, schiereiland van Egypte, met een
Lucas, Zelotes (ijveraar) genoemd.
gebergte met dien naam ; hoogste toppen
(3) de Toovenaar, te Samaria door Philip- Djebel-Chatharina 2602 M. hoog ; Djebel
pus gedoopt. Wilde den heiligen geest voor Moesa, 2244 M. be laatste wordt gehouden
geld verkoopen.
voor de berg S. (Mozes berg) alwaar de
Simon, (Emma) geb. Couverly ; pseud. E. Israelieten de Tien geboden ontvingen.
Vely, Duitsch schrijfster, geb. 1848.
Sinaloa, staat in Mexico, 71,380 K.M 2 .,
(Jules) Fr. phil., 1814/96 ; was ook
(2)
296,701 iiiw.; hoofdst. Culiacum, 10,380 inw.
staatsman.
(3) (Claude Henri, graaf Saint). Zic. SaintSimon.
Simonie, het verkoopen van geestelijke
ambten of het verleenen van geestelijke rechten voor geld of geschenken. Genoemd naar
Simon, zie S. no. 3.
Simonisme, Zie Saint-Simon.
Sirnonoseki, havenstad, Jap. eiland Hondo,
35,000 iiiw. ; 17/4 1895 vrede tusschen China
en Jap.
&MOM, (L.) Ned. literator, geb. 1862
stichter en leider der „Mij. voor goede
goedkoope lectrtur".
(2) (Leo Lodewijk Hubert) Ned. literator,
geb. 1857.
(3) (IMenno) Zie Merino Simons.
Simons - Mees, (J. A.) Ned. schrijfster, gob.
1863 ; echtgenoote van. L. Simons.
Simpang, rijkje, W.-kust van Borneo.
Simpang Kanan, rivier op Sumatra, vereenigt zich met de Simpan7

Sinapis, mosterdplant.
Sinclair, (George) Eng. botanicus, 1786/
1834.
(2) (Upton) Amerik. schrijver, geb. 1877.
Sindh, devisie, Eng.-Tndisch presidentschap
Bombay, 123,786 K.M 2 ., 3,212,808 inw.;
hoofdst. Haidarabad.
Sintioro, vulkaan op Java, 3145 M. hoog.
Sinecure, ambt net veel inkomsten, zonder
dat daarvoor yeel arbeid moet worden
richt.
Singan - fie, imofdst., Chin. prov. Sjen-si, 1
mill. inw.
Singapoer, (Singapore) Eng. eiland van. de
Straits-S_lettlemens, aail de Z.-punt van
Malakka, 555 K.M 2 .. 228,555 inw.; hoofdst.
S. , tev en s van P_;eheel St ra its-Settlemens,
162,547 inw.: bandel.
Singvadja, hoofdst., res. Bali en Lombok,
Ned.-Indic, 8450 inw.
ineeha nice s, 1811/
Singer, (.1. Min-tit)
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75 ; stelde 1851 verschillende naaimachines een uitgebreide industrie en handel. De
.amen en wist zich tot den grootsten fabrikant oppervl. der stad is 85 K.M. 2 . De stad werd
op dat gebied op to werken. 1703 door Peter den Groote gesticht. Nederl.
(2) (Paul) Duitsch Sociaal-Democratisch scheepstimmerlieden en Duitsche handwerkspartij-leider, geb. 1844 ; sedert '84 lid van den lieden stroomden toe en na 50 jaar telde S.
Rijksdag. 80,000 inw. 22-23/1 1905 trok een groote
Singhaleezen, de oorspronkelijke bewoners groep inw. met een petitie naar het winterpaleis van den czaar, doch men vreesde voor
van Ceylon.
geweld en er werd op hen geschoten, waarbij
Singkel, rivier op Sumatra, W.-kust.
meer dan 200 dooden vielen.
Singularis, (Lat.) enkelvoud.
prov.
van N.-W. China,
Sintsaing,
Sinister, (Lat.) linksch, verkeerd.
1,426,000 K.M. 2 , 8 mill. inw.
Sinjeur, heer, mijnheer.
Sint-Truiden, gem., Belg. prov. Limburg,
Sinoloog, kennel.- van het Chineesch.
15,000 inw.
* Sint, heilig, heilige.
Sint-Vincent, (Kaap) Zie Saint-Vincent.
gem., Belg. prov. 0.Sint-Amandsberg,
Opper-Eg. prov., 2175 K.M. 2
Sioet,
Vlaanderen, 12 ,900 inw.
bergrug tusschen W.- en 782,720 inw. Hoofdst. S., aan den Nijl,
Sint-Bernard,
Middel-Alpen, 2472 M. hoog ; daarover voert 42,012 inw.
Sion, een heuvel met burcht in het oude
sedert eeuwen een bergpas ; 1905 nieuwe
Jerusalem ; ook wel gebruikt voor geheel J.
postweg.
(2) Zie Sitten.
(2) (Kleine) bergpas in de Mont-BlancSioux, Indianenstam in N.-Am., staten :
groep, 2193 M. hoog.
Sint-Callen, kanton van Zwitsl., 2019 Dakota, Nebraska en Montana.
Sioux-City, stad, staat Iowa, N.-Am.,
K.M. 2 , 251,138 inw. ; meest Protestanten.
Z.-lijk bergland ; N.-lijk vruchtbaar vlakland. 33,111 inw.
Siphnus, een der Gri. Cycladen-eilanden,
Behoort sedert 1451 tot het eedgenootschap ;
grondwet van 1861. Hoofdst. S., 34,798 inw. ; 74 K.M. 2 , 3851 inw.
Caoutchouc-boom, plantengeSiphonia,
textielindustrie.
Sint-Cothard, bergmassa der Lepontische slacht uit tropisch Am. Mt het overvloedige
Alpen, tot 3197 M. hoog. De S.-spoorweg melksap maakt men caoutchouc.
Sir, (Eng.) in Eng. titel voor een baronet,
doorboort de S. met een tunnel van 14,900
wordt voor den doopnaam geplaatst. In het
M. lang, 1872/82 gebouwd.
Sint-Helena, Eng.-Afrikaansch eiland in dagelijksch leven wordt echter ceder heer met
den. Atlantischen Oceaan, 123 K.M. 2 , 9850 S. aangesproken.
Sirach, eigenlijk Jezus S., de zoon van een
inw. ; hoofdstad Jamestown ; 1815/21 verbanningsoord van Napoleon I, 1900/1902 verblijf- Israeliet, leefde vermoedelijk in 200 v. Chr.
plaats der 27/2 1900 bij Modderrivier Bevan- to Jerusalem. Hij bracht een aantal spreuken
bijeen, die om hun wijsheid en godsdienstigen genomen 3700 Boeren.
Sint-Jans-Molenbeek, Belg. gem voorstad gen geest een merkwaardige plaats in de
Israelietische letterkunde verkregen. Zij zijn
van Brussel, 63,000 inw.
Sint-Lambrechts, gem., Belg. prov. Bra- vertaald in het Oude Testament opgenomen
onder de Apocryphe boeken.
bant, 3250 inw.
Siracusa, zie Syracuse.
Sinto, de nationale godsdienst van Japan.
Sirdar, Eg. milicair opperbevelhebber.
Sint-Michel, Finsch gouv., 22,840 K.M. 2 ,
Sir-darja, rivier in Russ.-Centr. Azie, 2250
189,460 inw. hoofdst. S., 2701 inw.
Sint-Miquel, stad, eiland Luzon, Philippij- K.M. lang.
(2) prov. aan de rivier S., 504,658 K.M. 2 ,
nen, 19,713 inw.
1,479,848 inw. Hoofdst. Tashkent.
Sint-Paul, zie Saint-Paul.
Sire, (Fr.) heer, aanspraak voor een koning
gouv. van EuropeeschSint-Petersburg,
Rusl., 53,768 K.M. 2 , 2,543,256 inw. Hoofdst. of keizer
S. tevens van geheel Rusl., aan beide oevers
van de Newa en aan de Finsche Golf,
1,487,720 inw., waarvan 45,000 Duitschers.
Er zijn 400 kerken, waarvan zeer schoone,
prachtige paleizen, inrichtingen voor kunsten
en wetenschap, o. a. keizerlijke bibliotheek
met 1,200,000 boekdeelen, 35,000 handschriften, sterrenwacht, muses enz. Verder is er
.,

SIRENE .

* Zie voor Sint
, Sankt
Santa
den zelf.

Sirene, neveihoorn, een signaalhoorn bij
, San
ook Saint
,
, of op de woor- nevel of mist op zeeschepen. Geperste lucht
, Sao
of stoom wordt bij dezen door een pijpje ge-
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blazen tegen twee plaatjes of schildjes, voor- gedood. III, 432/440. IV, 1471/84, geb. 1414 ;
zien van gaatjes, waarvan het voorste kan versierde Rome. voerde 1458 de inquisitie in
draaien.
Spanje in. V, 1585/90, geb. 1521 ; moest in
Sirenen, in de Gri. mythologie, bekoorlijke zijn jeugd zwijnen hoeden, scheen bij zijn vermaagden op een eiland, die door hun schoon kiezing tot paus zwak en ziekelijk, doch bleek
gezang voorbijvarenden tot zich lokten en later iemand met ijzeren wil te zijn. Hij
deze dan doodden. zorgde voor een rechtvaardige rechtspleging,
(2) (Sirenia) groep van zee-zoogdieren, fam. beperkte de rijke hofhouding, breidde de
der walvisschen ; eten planten.
bibliotheken uit en stichtte industrieele inSirenenzang, verleidelijk, lieflijk gezang, richtingen. Toch was hij zeer gehaat om zijn
onweerstaanbare lokstem.
strengheid. Hij legde meer belangstelling aan
Sirius,
Hondsster, ',de helderste ster van den dag voor de staatkunde dan voor den
den hemel, in het beeld van den Grooten godsdienst.
Hond. Is een. dubbelster, 1844 door Bessel
Sjaal, zie Shawl.
ontdekt ; de tweede ster loopt in 49 1/3 jaar
Sjah, of Sjach, (Perz.) naam voor den heerom de hoofdster. Het licht heeft 17 jaar noo- scher van Perzig.
dig om tot ons te komen. De oude Eg. bereSjako, soldatenhoed, veldmuts.
kenden volgens deze de lengte van hun jaar.
Sjamta,
(Hebr.) banvloek over afvallige
Sirocco, de heete wind in It. als gevolg van joden uitgesproken.
den Samoen.
Sjansi, prov. van N.-China, 212,000 K.M. 2 ,
Siroop, stroop, een geconcentreerde sinker- 11 mill. inw.
oplossing, bijprod. der suikerfabrikatie.
Sjan-toeng, prov. van N.-O.-China, 145,000
Sirrab, de in Perzie voorkomende lucht- K.M. 2 , 37,400,000 inw.; hoofdst. Tji-nan.
spiegelingen.
Sjao-hing, stad, Chin. prov. Tsje-kiang,
Sissingh, (Remmelt) Ned. natuurkundige, mill. inw.
geb. 1858 ; prof. te Amsterdam.
Sjas, rivier, Rusl., 236 K.M. lang.
Sistowa, stad, Bulgarije, aan den Donau,
Sjedlez, Russ.-Poolsch gouv., 14,335 K.M. 2 ,
13,212 inw.
745,316 inw. ; hoofdst. S., 23,714 inw.
Sisyphus, volgens de Gri. mythologie, zoon
Sjeik, de oudste, moest bevelhebber van
van Aeolus, stichter van Korinthe, werd om een Arab. stam of horde.
zijn strooptochten gedood door Theseus.
Sjeoul, (Hebr.) het doodenrijk, de onderMoest in de onderwereld onophoudelijk een wergild.
steen naar den top van een steilen berg wenSjiwah, bij de Israelieten de 7 treurdagen
telen en. als deze daar aankwam, rolde hij tel- na de teraardebestelling eener naaste bloedkens weer naar beneden.
verwant.
Sisyphus-arbeid, zware, vergeefsche arbeid.
Sjoesja, stad, Russ. gone. Jelissawetspol,
Sitang, rivier in Eng. Birma, 560 K.M. Ling. 25,656 inw.
Sittard, gem., Limb., bij de Pruisische
Skagerrak, *) zeeengte tusschen Noorwegen
grens, 7381 inw.
en Jutland, 110/150 K.M. breed.
Sitten, (Fr. Sion) hoofdst., Zwits. kanton
Skalden, de Oud-Noorsche dichters en zanWallis, 6095 inw.
gers op godsdienstig gebied, uit de 9e tot de
Sittenfeld,
(Konrad) Duitsch schrijver, 13e eeuw. Hun liederen zijn een zeer goede
gob. 1862 ; pseud. : K. Alberti, schreef o. a. bron der historic.
„Das Recht auf Liebe".
Skandinavie, Zie Scandinavia.
Situatie, (F•.) toestand,gesteldheid,stelling.
Skaraborg, Zweedsche prov., 8561 K.M. 2 ,
Sivas,
Turksch vilajet, 0.-Klein-Azie, 243,835 inw. Hoofdst. Mariastad.
62,800 K.M. 2 , 1,086,500 inw. ; hoofdst. S.,
Skating-Rink, (Eng.) schaatsrijbaan.
43,122 inw. ; weverijen.
Skeat,
(Walter William) Eng. philoloog,
Siwa, Zie ciwa.
geb. 1835.
Eg.
oase
in
de
Lybische
woestijn.
Siwah,
Skelet, geraamte.
Siwan, de 9e maand van het Joodsclie jaar
Skelton,
stad, Eng. graafschap York,
en de 3e van het feestjaar.
13,239 inw.
Six, (Jan) burgemeester van Amsterdam,
Ski, sneeuwschoen.
1680/1700 ; schreef tooneelstukken.
(2) (Jhr. Jan) prof. aan de Rijks Academie
van Beeldende Kunsten to Amsterdam, geb.
1857.
*kiptav,
Sixpence, Eng. zilvermunt, 30 cent. Halve
SKI'
shilling.
Sixtus, naam voor 5 pausen. I, 116/126?
al9/127). Werd volgens de geschiedenis ont- Zie voor woorden met Sk. .•• ook Sc. ...
hoofd IT, 257 gekozen, werd onder Valerius en Sch....
•
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11,906 mw.

Skoepsjtina, in Servie de volksvertegenwoordiging.

Sie

Siaven, of Slavonen, zie Slawen.
Slavenkust, kuststreek in Guinea.
Slavenmeer, meer in N.-W. Canada,
21,500 K.M. 2 .

Slavenoorlogen, de oorlogen, die de Rom.
sche Zee, 11,700 K.M. 2 , 322,000 inw. ; tegen de in opstand gekomen slaven eenige
hoofdst. S., 25,000 mw. ; weverijen, 1/6 1905 malen hadden te voeren, 138/132, 103/100 en
aardbeving. 73/71 v. Chr.
Slavenrivier, rivier in Canada.
(2) Voorstad van Constantinopel, 82,400
Slavcrnij, de toestand van onbedongen
inw.
Skwira, stad, Russ. gouv. Kiew, 16,265 inw. knechtschap, het eigendom zijn met lichaam
Skye, Schotsch Hebriden-eiland, 1384 en goederen van een ander mensch. Dit bestolid bij alle bekende volkeren. De slaven
K.M. 2 , 15,705 inw.
Skyrus, Gri. eiland der N.-lijke Sporaden, waren meest de overwonnen en gevangen208 K.M. 2 , 3512 inw. ; hoofdst. S., 1384 inw. genomen vijanden, waarin later handel geSla, (Lactuca) een in verschillende soorten dreven werd en deze waarde vertegenwoorvoorkomende plantensoort. Lactuca sativa is digden. De vormen van S. waren zeer verschillend. In sommige streken of landen wreed
de gewone tuinsla.
Slaalt, water tusschen N.-Brab. en het en onmeedoogend, doch met het meer opkomen der beschaving ging de slavernij over in
eiland St. Philipsland van Zeeland.
Slaap, het hover het oog gelegen deel van lijfeigenschap. Lang duurde het, voor de slavernij geheel werd afgeschaft en vele bloedige
den schedel.
o
(2) de toestand van rust van alle zintuigenffers
moesten worden. gebracht. In de 13e en
en willekeurige bewegingen. Kinderen moe- 14e eeuw was zij in de groote landen verdweten veel slapen, volwassenen kunnen volstaan nen, doch in de k ol onien bleef zij nog eeuwen
bestaan.
schafte de S. in de kolonien in
met 6 uur per etmaal, doch 8 uur is beter.
1833 af Fr. 1848 ; Ned. in O.-Indic. 1860, in
Staaphol, zie Papave•.
Slaapziekte, verschillende soorten van W.-Indie 1863. In de 's'ereenigde Staten heeft
ziekten, kunnen zelfstandig optreden, doch de afsehaffing zeer veel tegenkanting gezijn incest gevolgen van andere ziekten. De had, 1863 afscliaffing ; 1868 op Cuba ; 1885
Thans
besmettelijke S., die veel
Afrika voorkomt in het Congo-gebied ; 1888 in Braz.
bestaat nog de S. in eenige deelen van Azie,
(cataphora) is tot nog toe niet verklaard.
Slaginstrumenten, slagwerk, muziek-instru- vooral in Arable, doch sedert lang tracht men
ook deal de S. af te schaffen. De koeliementen, die door dean
aan toner voortbrengen.
werving, die meest daarop is g evolgd,
de in
deeling der troepen, gereed den toestand van de ongelukkige gewezene
ezene
voor het gevecht ; slagvaardig.
slaven lang niet verbeterd.
Slagschepen, oorlogsschepen.
Slavonic, met Kroatie, tot O.-rijk behoorend
Slakken, de algem. bekende buikpootige kroonland, 9638
K.M. 2
, 377,613 inw. Hoofdst.
weekdieren, dragen twee oogen op sprieten, Essek. Het land werd 797 door de Slawen bemeest twee voelhorens en velen een huisje of zet. 1165 Hong. bezit, daarna aan Turk. en
schelp. Er zijn vele soorten, leven in 't water sedert 1699 0.-rijk.
en op het land, in verschillende gedaanten.
Slawen, een volkeren-groep van den IndoSlamat, vulkaan op Java, 3472 M. hoog.
Germaanschen stam, wonende in 0.- en Z.-0.Slangen, (Ophidii) orde der kruipende die- Rusl. Onder hen behooren Russ. Bulg.
Serren, meest rolrond, hebben Been pooten. Er viers, Kroaten, Slowenen, Tsjechen, glowazijn ongev. 1000 soorten, waarvan vele ver- ken, Polen enz. Te zamen ruim 100 mill.
giftig, en de meeste in de tropische landen. zielen.
Hun leven en vormen zijn zeer verschillend.
Slawjansk, stad, Russ. gouv. Charkow,
Velen brengen hun leven bijna, slapend door. 15,644 inw.
Zij kunnen een groote massa voedsel tegeSlawophilen, Panslavisten ; de Russ. natiolijk verslinden, en slapen dan tot het lichaam nalisten, die alle invloeden of zaken nit het
°in nieuw voedsel vraagt.
W. willen weren.
Slangenkanaal, de straat tusschen het
Sleen, gem., Drente, bij Emmen, 4184 inw.
eiland Trinidad en Venezuela.
Sleeswijk, Pruisisch regeeringsdistr., voorSlaperdijk, naam voor den tweeden dijk van been S.-Holstein, 10,004 K.M. 2
1,504,248
een zeewering of polder, die dient om het inw. Hoofdst. S., was tevens hoofdst
. van S.water tegen te houden als de eerste door- Holstein, 19,032 inw.
breekt.
Sleeswijk-Holstein, Pruisische regeeringsSla-olie, eigenlijk olijf-olie, doch meest ver- distr. Sleeswijk was voorheen een hertogdom,
vangen door andere °lien, incest katoenolie. tusschen N.- en 0.-Zee. Het was 934 ontSlatoust, stad, Russ. gouv. tfa, 20,973 inw. staan, kwam 1027 aan Denemarken en werd
Skoetarie, Turksch vilajet aan de Adriati-
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Sloot, (Maria) Ned. schrijfster, geb. 1853
1386 met Holstein een onafhankelijk hertogdom. 1460 werd koning Christiaan I van Dene- pseud. Melati van Java,. Schreef een reeks
marken tot hertog gekozen, hij moest echter werken.
Sloten, gem., Friesl., bij Lemmer, 809 inw.
beloven het land niet to zullen laten deelen.
(2) gem., N.-Holl., bij Amsterdam, 9162
Toch geschiedde dit eenige malen. De laatste
vereeniging had 1773 plaats. 1815 moest inw.
Sloterdijk, dorp, gem., Sloten, N.-Holl.,
koning Christiaan VI van Denemarken zich
voor S.-H. bij den Duitschen Bond aanslui- 1000 inw.
Slotermeer, meer in Friesl., bij Sloten.
ten. Christiaan VIII wilde daarom de wet
Siotkoers, de laatste koers van den beursover de erfopvolging gelijk met die van Denemarken maken. 1848 kreeg het met Denem. dag.
Slowacki, (Julius) Poolsch dichter, 1809/
een grondwet. De inwoners verzetten zich met
geweld en geholpen door de Pruisen bleef S. 1849 ; schreef o. a. „Mazeppa".
Slowaken, een Slavische volksstam in N.zelfstandig en aangesloten bij den Duitschen
Bond. 1863 wilde Denem. S. geheel inlijven, W.-Hong., ongev. 2 mill. zielen.
Slowenen, of Slowenzen, of Winden, slavidit had den Deensch-Pruisischen oorlog ten
gevolge en 1864 kwam het aan Pruisen en sche volksstam in Stiermarken, Hong., KaO.-rijk. 1866 voerde deze oorlog om het bezit rentie enz., ongev. 1.2 mill. zielen.
Sluikhandel, smokkelhandel, het invoeren
en 1877 werd het bij Pruisen ingelijfd.
Sleeuwijk, dorp, gem. Werken-en-S., N.- van koopwaren zonder invoerrechten to betalen.
Brab., 1000 inw.
Sluipwijk, dorp, gem. Reeuwijk, Z.-Holl.,
Slenaken, gem., Limb., 599 inw.
Sliedrecht, gem., Z.-Holl., aan de Mer- 900 inw.
Sluis, gem., Zeel., Zeeuwsch-Vlaanderen,
wede, 11,040 inw.
Sligo, Iersch graafschap, prow. Connaugh, 2729 inw.
Sluiter, (Carel Philip) Ned. zooloog, geb.
1879 K.M. 2 , 84,022 inw. ; hoofdst. S., 10,862
1854 ; prof. to Amsterdam.
inw.
Slurfdier, olifant.
Sleutelbloem, zie Primula.
Sluzk, stad, Russ. gouv. Minsk, 14,180 inw.
Slijm, de kleverige, taaie stoffen, die door
Smaalenene, ambt in Noorweegsche stift
verschillende kliertjes der slijmvliezen worChristiania, 1443 K.M2 ., 136,884 inw.
den afgescheiden.
Slijmvliezen, de dunne. kleverige huid of Smaland, landschap in Z.-Zwed., 30,642
vlies, die de inwendige deelen van het men- K.M 2 ., 581,455 inw. ; veeteelt, bosch- en
schelijk en dierlijk lichaam bekleedt en een mijnbouw.
Smallingerland, gem. Friesl., bij Heerenvoortzetting is van het uitwendige bekleedsel.
Slikkerveer, dorp, gem. Ridderkerk, Z.- veen, 12,492 inw.
Smaragd, een groen, doorschijnend edelgeHon., 2000 inw.
Slingeland, (Pieter van) Ned. schilder, steente, verscheidenheid van beryl.
Smeenge, (Harm) Ned. staatsman, geb.
1640/91.
Slingelandt, (Simon van) Ned. staatsman, 1852 ; lid van de Tweede Kamer.
Smeerklier, tal van kleine kliertjes in de
1664/1736 ; was raadpensionaris van Holl.
huid, die de noodige vettigheid afscheiden.
Slivno, stad, 0.-Rumelie, 23,210 inw.
Smelten, het overgaan van vaste stoffen in
Slochteren, gem., Gron., bij Hoogezand,
vloeibare, door invloed van warmte.
12,725 inw.
Smeltoven, een kunstige inrichting waar
Sloe, (Het) water in Zeel., tusschen Walonder zeer groote hitte glas of metalen gecheren en Z.-Beveland.
Sloep, meest roeiboot of scheepje met een smolten worden. Zie Hoogoven.
Smeltpunt, noemt Men de temperatuur
mast.
Sliijd, (Noorsch) is de naam voor arbeid, waarop vaste stoffen overgaan tot vloeibare.
Smeroe, vulkaan op Java, 7676 M. hoog.
die men verricht voor afwisseling. Om afwisSmet, (Bernard de) Z.-Ned. dichter, 1776/
seling to brengen in het onderwijs, het lange
stilzitten en de lange geestesinspanning, heeft 1868.
(2) (Alfred de) Vlaamsch dichter, geb. 1853.
men op verschillende scholen het S. als tegen(3) (Cornelis) Z.-Ned. schrijver, Jezulet,
wicht ingevoerd. Daar worden de leerlingen
aan de hout- en kartonbewerking gezet, 1740/1812.
Smetana, (Friedrich) Boheemsch componist,
waarbij dan tevens op lichaamshouding wordt
gelet.

1824/84, stierf geesteskrank.

jaw.

54,560 inw. ; industrie.

Smet de Nayer, (Paul, graaf de) Belg.
Slokciarm, het gedeelte van het darmkanaal, tusschen keel en maag. 25 i 30 c.M. staatsman, geb. 1843 ; was 1896 kabinetshoofd.
lang.
Smethwick, stad, Eng. graaischap Stafford,
Slonim, stad, Russ. gouv. Grodno, 15,893
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Smichow, voorstad van Praag, 47,094 inw.
Sneeuwschoenen, houten schaatsen of eigenSmidt, (Mr. Eerke Albert) lid van de lijk planken van ongev. 2 M. lang, waarmede

Tweede Kamer, geb. 1858.
(2) (Hendrik Jan) Ned. staatsman, geb.
1831 ; was 1891/94 minister van Justitie.
Smilde, gem., Drente, bij A ssen, 5185 inw.
Smiles, (Samuel) Eng. schrijver, 1816/1904.
Smith, (Adam) Eng. staathuishoudkundige,
1723/90 ; prof. te Glasgow.
(2) (George) beroemd Eng. Assyrioloog,
1840/76 ; maakte 3 reizen naar Vinive, ontdekte o. a. 1872 de Assyrische vertaling van
het bijbelsche verhaal van den Zondvloed.
(3) (Goldwin) Eng.-Canadeesch geschiedschrijver, geb. 1823.
(4) (Joe) stichter der Mormoonsche sekte,
1805/46 ; volgens zijn verhaal ontdekte hij een
kist met gegraveerde messingplaten en met
een bril, daarbij gevoegd, kon hij deze ontcijferen. Uit deze geschriften stelde hij een
soort bijbel samen. Hij sneuvelde in een gevecht tusschen Mormonen en tegenstanders.
Zie Mormonen.
Smithfield, stad, staat Rhode-Island, N.Am., 15,000 inw.
Smits, (de Oude heer) Zie Lindo.
Smoking, (Eng.) het rooken. S.-not allowed, verboden to rooken.
(2) een elegant gezelschapskleed.
Smokkelen, het invoeren van goederen,
zonder daarvoor de daarop geheven belasting
to betalen.
Smolensk, Russ. gouv., 56,043 K.M 2 .,
1,551,068 inw. ; hoofdst. S., aan den Dnjepr,
42,899 inw. ; 17/8 1812 overwinning van Napoleon op de Russen.
Smorzando, (It.) afnemend, wegstervend.
Smout, (C. A.) Ned. beeldhouwer, geb.
1876.
klein-boekdrukkerswerk als
Smoutwerk,
biljetten, circulaires, enz.
Smulders, (Karel Anton) Ned. componist,
geb. 1863.
Smyrna, (Turk. : Ismir) Turk.-Klein-Aziatische havenstad aan de Egeische zee, hoofdst.
van het vilajet Aidin, 202,500 inw. ; uitvoer
van landprod. ; textielindustrie, tapijtfabrieken.
Sneek, gem., Friesl., dicht bij de Zuiderzee,
12,958 inw. ; aldaar drukke markten, zuivelbereiding en in de omgeving veeteelt.
Sneekermeer, meer in Friesl., bij Sneek.
Sneeuwbal, ook wel Geldersche roos of balroos, een heestersoort, draagt in den bloeitijd
vele groote, op sneeuwballen gelijkende
samengestelde bloemen.
Sneeuwgrens, de lijn, op gebergten, waarboven de sneeuw nooit wegsmelt.
Sneeuwkiokje, (Galanthus) een op de Alpenweiden in 't wild groeiende bolplant, en hier
veel geteeld als sierplant ; bloeit reeds in
Febr., soms tusschen de sneeuw.
Encyclopaedie 43

men zich na oefening snel over sneeuw-velden kan bewegen. Zijn sedert de 15e eeuw in
Noorwegen in gebruik (Ski's) en thans in de
Alpen als sportmiddel.
Snellaert, (Ferdinand Augustijn) Vlaamsch
taalkundige, 1806/72 ; strijder voor de Vlaamsche taal.
Snellius van Roijen, (Rudolf) Ned. geleerde,
1546/1614.
(2) (Willebrordes) Ned. wis- en natuurkundige, 15,91/1626 ; prof. te Leiden.
Sneirewaard, gem., Utrecht, bij IJselstein,
524 inw.
Snieders, (Joh. Renier) Vlaamsch letterkundige, 1812/88 ; schreef dorpsverhalen.
(2) (August) Vlaamsch letterkundige, broe-

A. SNIEDERS.

der van den vorige, 1825/1904 ; was hoofdredacteur van „Het handelsblad voor Antwerpen".
Snijders, (Dr. A. J. C.) Ned. scheikundige
en Zooloog, geb. 1848 ; schrijft o. a. de
„Zwerftochten door de Natuur" in „De Telegraaf".
(2) (Frans) Belg. dierschilder, 1579/1659.
Snijdervogel, kleine, O.-Indische zangvogel,
bouwt een zeer kunstig nest.
Snippen, vogelgeslacht der steltloopers,
hebben langen snavel en pooten, voeden zich

SNIP.

met wormen, slakken, insecten, enz. Zeer
gezocht jachtwild.
Snoeck Henkemans, (J. R.) sedert 1909 lid
van de Tweede Kamer.
Snoek, (Esox) een vraatzuchtige, woeste
roofvisch, uit rivieren en meren van Europa
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en Am. ; kan 2 M. lang worden, heeft sterke, schappelijke ontwikkeling, een kracht, die
groote tanden, is meest donkergroen en kan gelijken tred houdt met den vooruitgang.
Echter verstaat men meest onder S. het
zeer oud worden.
eigenlijke communisme. Het streven om het
persoonlijk eigendom te vervangen door het
gemeen.schappelijke, verder de geheelo afschaf42.
fing van gezag van den eenen mensch over
den anderen. Ook het S. is weer verdeeld in
vele partijen, stelsels en denkwijzen, terwijl
ook de wegen tot het doel zeer verschillen.
Zoo kent men de stelsels om den staat, de
SNOBS.
gemeenschap, als eenigen bezitter te doen
Snouck H urgronje, (Christ.) Ned. orienta- Belden en waarbij slechts de gemeenschap
boven het individu staat. Daarnaast staan de
list, geb. 1857.
Snowdon, hoogste berg van Wales, Eng., stellingen, waarbij het individu bovenaan
staat, dus het individu zich niet onderwerpt
1094 M. hoog.
aan de gemeenschap. De wegen daartoe zijn
Soave, (It.) zoet, teeder, lieflijk.
Sobranje, de vergadering van volksafgevaar- te verdeelen in drie groepen : le, de geweldelooze richting ; deze wil alles overlaten aan
digden. in Bulgarije.
den langzamen, regelmatigen groei, slechts
Sobrieteit, (Lat.) matigheid, zuinigheid.
Sociaal, (Lat.) gezellig, gemeenschappelijk, door de ontwikkeling, het verbeteren der
maatschappelijk ; het ma atschappelijke leven individuen. 2e, die van het geweld ; deze gelooft niet aan een langzame oplossing, aan
betreffend.
der menschen,
Sociaal-democratie, (Zie Sociaal en Demo- het beter worden en
cratie) een politieke partij, die door ziet in alles het geweld, het recht van den
middel der politieke macht de maatschappij sterkste en wil het geweld door nog grootere
wil reorganiseeren tot een communisti- kracht, door sterker geweld, keeren. 3e, de
sche samenleving. Wil de arbeiders, ter richting, die beide of liever alle wegen wil
verkrijging daarvan, organiseeren en opwek- benutten ; die de macht van den staat wil
ken tot den klassen-strijd, tevens ter ver- veroveren, doch tevens, zoo noodig, het geweld
krijging van betere levensomstandigheden en anders de langzame verbetering.
socieeren, vereenigen, verbinden.
reeds in deze samenleving. Voorop staat dus
het Socialisme, doch daarnaast worden vele
Societas Jesu, (Lat.) Societeit van Jezus ;
verbeteringen of arbeiderswetten geeischt, de orde der Jezuieten.
o. a. : algemeen kiesrecht, gelijkstelling der
Societe anonyme, (Fr.) naamlooze vennootvrouw met den man, wettelijk geregelden schap.
arbeidstijd, scheiding van kerk en staat,
Societeit, (Lat.) gezelschap, vereeniging.
betere woningen, enz. De eerste partijen
Sociteits-eilanden, zie Gezelschaps-eilanden.
ontstonden in Duitschl., onder Marx, Bebe]
Socinlanen, de aanhangers der leer van
en Liebknecht, uit de door Lassale gestichte Laelius en Faustus-Socinus, de Unitariers
arbeidersvereeniging in 1863. In Ned. werd nit de 16e eeuw in Polen en Zevenburgen.
de S. vertegenwoordigd door F. Domela Nieu- Zij namen de heilige drieeenbeid niet aan,
wenhuis, die bier een partij stichtte, waaruit zagen in Christus een mensch, die als bloedlater de Soc.-Dem.-Arbeiderspartij werd ge- getuige voor zijn leer is gestorven.
boren. Domela Nieuwenhuis nam echter later
Sociologie, de leer der wetten der menschelijke samenleving.
een anarchistisch standpunt in.
Sociaal-Democratische-Arbeiderspartij,
de
Socorro, stall in Columbia, dep. Santander,
partij in Ned., 1894 gesticht 'door 12 Soc.- 20,000 inw.
Dem. leiders, die hier in Ned. voor de SociaalSocrates, beroemd Gri. phil., geb. 46 v.
Democratic propaganda maakt. Splitste zich Chr. te Athene ; hij was een noon van een
1909 in twee partijen, waarvan de tweede beeldhouwer en oefende zich eerst eenigen
tijd bij zijn vader, doch gal spoedig lessen in
zich S.-D.-partij noemde.
Socialisme, leer der samenleving, gezel- den norm van gemeenzame gesprekken. Hij
schapsleer. Reeds door alle eeuwen heen wordt voorgesteld als een toonbeeld van
traders menschen op met stelsels om de be- levenswandel, trouw, mood, zelfbeheersching
staande samenleving, to verbeteren of te ver- en standvastigheid. Een groote groep leeranderen. Veel is daarvan verwezenlijkt, is tot linger schaarde zich om hem. Hij werd eehtee•
stand gekomen, langzaam of met gewelrl, nog beschuldigd van de jeugd to bederven, van
meer is daarvan verloren gegaan. Al dat andore goden to preken en word dientengestreven naar veranderingen in het maatscinn- volge 399 v. Chi . gedwongen den giftbeker
pelijk leven, kan men S. no3men. Zoo be- to drinken, hetwelk hij op kalrne en waarschouwd is dus het S. de drijfveer der maat- dige wijze deed. Hij wordt dikwijls als een
«Au,'

Sod

675

Sol

sophist beschouwd, doch zijn uitspraken beSoerabaja, res. van 0.-Java, 5751 K.M. 2‘.,
wijzen, dat hij de sophisten veroordeelde. Zijn 2,360,909 inw. ; hoofdst. S., 146,944 inw.
wijsbegeerte was gericht op het streven naar
Soerakarta, res., Midd.-Java, 6216 K.M. 2 ,
zuivere begrippen omtrent het bestaande. Hij 1,512,773 inw. ; hoofdst. S., 109,459 inw.
deed zich altijd voor als onwetend en vroeg
Soeren, (Hoog) dorp, gem. Apeldoorn,
Geld.
(2) (Laag) dorp, gem. Rhenen, Geld.
Soerendonk, gem., N.-Brab., bij Asten,
949 inw.
Soesoeh, staatje, W.-kust Sumatra.
Soesoehoenan, titel van verschillende Indische vorsten, o. a. van Soerakarta.
Soest, gem., Utrecht, bij Amersfoort, 5183
inwoners.
1,.
(2) stad, Pruisisch regeeringsdistr. Arns
MPATH z
berg, 16,721 inw. ; industrie, eens een der
Hansesteden.
SOCRATES.
Soestdijk, lustslot, gem. Baarn, Utrecht.
Na den slag bij Waterloo, prins van Oranje,
dan om inlichtingen. Hierdoor spreekt men later Willem II, ten geschenke gegeven.
Soesterberg, dorp, gem. Soest en Zeist,
wel van Socratische-ironie. S. liet geen werken na. Zijn volgelingen stichtten verschil- 400 inw.
Soetra, een der heilige boeken der Hindoes.
lende scholen. Zie Xantippe, zijn vrouw.
Sofa, (Pert.) rustkussen, rustbank.
Soda, (koolzure natron) een der gewichtigSofia, (Bulg. Sredez) Hoofdst. van Bulgaste zouten ; wordt in 't groot gewonnen nit
keukenzout, knmt ook klaar in de natuur rije, 82,187 inw. ; textielindustrie, was hervoor, o. a. in de natron-meeren van Eg. en haalde malen in opstand, 1382/1878 Turk.
Soignies, zie Sonien.
opgelost in vele bronnen. Werd voorheen geSoiree, (Fr.) avond, avondpartij, avondwonnen uit de asch van zee- of strandplanten. Het is licht in water op to lossen, kleur- uitvoering.
Soissons, stad, Fr. dep. Aisne, 13,240 inw.
loos en vindt in vele vormen toepassing.
Sokoto, een Foelben-rijk in W.-Soedan,
Stidermanland, Zweedsch landschap, 4841
324,411 K.M. 2 , 10 mill. inw. Hoofdst. S.,
K.M. 2 , 167,428 inw.
Sodom en Comorrha, 2 steden in Palestina, 8000 inw.
Sokotora, Eng, eiland in den Indischen
die volgens den bijbel tijdens Abraham,
wegens de onzedelijkheid der inwoners door Oceaan, aan de 0.-kust van Afrika, 3579
vuur verwoest werden en daarna door de wa- K.M. 2 , 12,000 inw.
Sol, munt in Perz. : zilveren S. = f 2.43,
teren der Doode-zee bedolven.
tegen-natuurlijke ontucht, ge- gouden S. = f 39.
Sodomie,
Solanaceeen, nachtschaden, vele soorten,
noemd naar de onzeklijke stad Sodom.
Soedan, gebied in Centr.-Afrika, tusschen meest vergiftig.
Solano, (Sp.) heete Z.-O.-wind in Spanje.
de Sahara en den evenaar, bewoond door
Solarchemie, onderzoek der scheikundige
Negers, Foelben en Arabieren, bevat buiten
Eg. bezit en Fr. en Eng. invloeden, de Moham- samenstelling der zon door middel der Specmedaansche negerrijkjes : Wadai, Bagirmi, traal-analyse.
Soldateska, de soldatenstand, in bijzonder,
Bornoe, Sokoto, Gando, Massina en Segoe.
Soedra, de laagste, 4e klasse der Brahma- de gewelddadige soldatenbenden.
Soldo, It. kopermunt, 1/20 Lire = 5 centenistische Hindoes ; de handwerkslieden.
Soekaboemie, plaats op Java, res. Prean- simi.
Solenne, (It.) plechtig, statig.
ger-regentschappen.
Solidago, een in Ned. vrij a lgem. voorSoekoe, (Maleisch) geslacht, stand.
Soeloe-eilanden, eilandengroep bij Ternate. komend wild guldenkruid.
broederlijk, gemeenschappelijk ;
Solidair,
Soembawa, een der Kleine Soenda-eilanden,
13,450 K.M. 2 , 150,000 inw. ; bevat den vul- alien voor een en een voor allen, b.v. aansprakelijk, borg blijven.
kaan Tambora.
de aansprakelijkheid, de
Solidairiteit,
Soenda-eilanden, algemeene naam voor het
grootste deel van Ned.-O.-Indic. Velneeld in vriendschap, broederschap. Het zijn van een
2 groepen : de 4 groote eilanden : Java, Cele- voor allen en allen voor een.
Solide, vast, dicht ; betrouwbaar, eerlijk,
bes, Borneo en Sumatra en de Kleine S., de
degelijk.
reeks van ongev. 39 eilanden Timor-Bali.
dichtheid, vastheid ; betrouwSoliditeit,
Soenda-straat, zeestraat tusschen Java en
baarheid.
Sumatra.
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Solingen, stad, Pruisisch regeeringsdistr.binnenland is sedert 1900 door de Mandisten
Dusseldorf, 45,249 inw. ; bekend om de bezit, die zich trots de Eng. aanvallen wisten te handhaven.
staal- en ijzerindustrie.
Solist, solozanger of speler.
Sollicitatie, dinging naar een ambt of betrekking.
Solliciteeren, naar een betrekking dingen
of zoeken.
Solmona, stad, It. prow. Aquila, 17,988
inw.
(Hermann, graaf zu)
Soims-Laubach,
Duitsch botanicus, geb. 1842; prof. to
Straatsburg, bereisde 1883 Java.
Solnhofen, dorp, Beiersch regeeringsdistr.
SOMALI.
Mittelfranken, 1239 inw. ; aldaar worden
bijzondere versteeningen gevonden en o. a.
Somatisch, (Gri.) lichamelijk.
het beroemde lithographische steen.
(Werner) Duitsch economist,
Sombart,
Solo, (It.) alleen ; alleen-spel of -zang.
geb. 1863 prof. to Breslau.
(2) hoofdrivier van Java, 540 K.M. lang.
Someren, gem., N.-Brab., bij Asten, 3067
Solon, wetgevervan Athene, een der 7 inw.
wijzen, 639/559 ; hi decide het yolk in vier
Someren Brand, (Jan Eduard van) Ned.
jurist en literator, geb. 1856.
graaf Schap van Z.-W.-Eng.,
Somerset,
4248 K.M2 ., 508,104 inw. ; hoofdst. Taunton.
Somerville, stad, staat Massachusetts, N.Am., bij Boston, 61,643 inw.
Somma, bedrag, getal.
aanmaning, aanzegging, dagSommatie,
vaardi ging.
Somme, Fr. kust-rivier, mondt in het
kanaal, 225 K.M. lang, 156 K.M. bevaarbaar.
SOLON.
(2) Fr. dep., aan de rivier S., 6161 K.M 2.,
klassen voor belasting en berechtiging, regel- 532,567 inw. Hoofdst. Amiens.
Sommelsdijk, gem., Z.-Holl., op het eiland
de den rentevoet en verlaagde den schuldenGoeree en Overflakkee, 3022 inw.
last.
(Hans) Duitsch componist, geb.
S
Sommer,
Solor, een der Kleine Soenda-eilanden.
Solothurn, (Fr. Soleure) Zwits. kanton, 1837.
stad, Pruisisch regeeringsSommerfeld,
792 K.M 2 ., 100,838 inw. ; meest Kath. en
van Duitsche afkomst. Hoofdst. S., aan de distr. Frankfurt, 11,910 inw.
Somnambulisme, het slaapwandelen ; een op
Aare, 10,357 inw. ; katoen-, leder- en tabakslapen gelijkende toestand van een persoon,
industrie.
die allerlei handelingen verricht, soms met
Solubel, (Lat.) oplosbaar.
Solvay, (Ernst) Belg. industrieel, uitvinder goad overleg, zonder zich later, na het ontvan het ammoniak-soda-proses, bekend onder waken er iets van te herinneren. Daze slaap
S.-proces, geb. 1838 ; maakte zich ook zeer wordt wel, meest bij vrouwen (somnambulen),
verdienstelijk door de stichting van verschil- kunstmatig opgewekt en men gelooft, dat
deze dan dingen kan zien en waarnemen,
lende wetenschappelijke inrichtingen.
die voor de gewone, normale zintuigen niet
Solvent, (Lat.) in staat te betalen.
Solway-Firth, golf der Iersche zee, tus- waar to nemen zijn, b.v. het kennen en verklaren van een verborgen ziekte en het aanschen Eng. en Schotland.
Somaliland, O.-lijk deal van Afrika ; het geven van de genezing.
Somnus, (Lat.) bij de Gri. Hypnos, de
Schiereiland tusschen de Golf van Aden en
den Indischen Oceaan, bewoond door de God van den slaap.
Somogy, Hong. komitaat, 6531 vk. KM.,
Somali, een Mohammedaanschen volksstam,
zeer fanatiek, doch vlijtig in handwerken 345,586 inw.
Son, gem., N.-Brabant, 1560 inw.
en handel. De N.-trust is ten deele Eng. beSonate, een compositie bestaande uit 3 a
zit, 176,000 K.M 2 ., 154,000 inw. Hoofdst.
Berbera Het andere deal is Fr. bezit, 4 zelfstandige deelen, voor verschillende in120,000 K.M 2 ., 200,000 inw. De Z.-kust is strumenten ; voor solo-instrumenten. Is bijbezit, 380,000 K.M 2 ., 400,000 inw. Het zonder door. Beethoven en Liszt ontwikkeld.
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Sond, zeeengte tusschen Denem. en Zweden, 104 K.M. breed.
Sonde, een geneeskundig instrument tot
onderzoek van wonden in holle ruimten.
Sonde!, dorp, gem. Gaasterland, Friesl.,
500 inw.
Sonderbondsoorlog, de in 1847 door de 7
Bath. kantons van Zwitserl. tegen den
Zwits. bond gevoerde oorlog.
hoofd- en residentiestad
Sondershausen,
van Schwarzburg-S., 7054 inw. ; textielindustrie.
Sondrio, It. prov., 3123 K.M. 2 , 125,56.5
inw. Hoofdst. S., 8171 inw.
Sonet, klinkdicht. Gedicht dat bestaat uit
2 4-regelige strofen en 2 3-regelige.
Songka, (Roode rivier) rivier in AchterIndie, Fr. kolonie Tongkin.
Sonien,
stad, Beig. prov. Henegouwen,
10,103 inw.
stad in Saksen-Meiningen,
Sonneberg,
13,313 inw.
Sonnega, dorp, gem. Weststellingwerf,
Friesl., 400 inw.
Sonnet, zie Sonet.
Sonnenschein, (Fr. Leopold) Duitsch scheikundige, 1817/70.
Sonnino,
(Sidney) It. staatsman, geb.
1849.
Sonora, staat van Mexico, 198,496 K.M. 2,
221,682 inw.
Sonrhai, (Sanghai) was 11-16e eeuw een
machtig negervolk aan den Niger, met
hoofdst. Gagho.
Soort, een reeks of hoeveelheid individuen,
die uit elkander zijn voortgekomen en weer
voort kunnen telen.
Soortelijk-gewicht,
geeft de verhouding
aan van 1 c.M3. van een zekere stof, tot
het gewicht van 1 c.M3. zuiver water, op
4 gr. C., dat als eenheid is gesteld.
Sophia, (Gri.) Wijsheid.
(2) Zie Sofia.
(3) Groothertogiii van Saksen-Weimar,
1824/97 ; dochter van koning Willem Il van
Ned., 1842 gehuwd met Karl Alexander van
Sak.-Weimar.
(4) Frederika Mathilda, koningin der
Ned., prinses van Wiirtemberg, 1818/1877;
was 1839 gehuwd met prins Willem, later
koning Willem III der Ned. Stond bekend als zeer geleerd.
(5) Alexejewna, Russ. grootvorstin, 1657/
1704 ; wilde haar halfbroeder Peter den
Groote, van den troop stooten, werd door
hem in een klooster opgeslaten, alwaar zij
stierf.
(6) Charlotte, eerste koningin van Pruisen, 1668/1705 ; leerlinge van Leipnitz.
(8) Dorothea, koningin van Pruisen, 1687/
1757 ; moeder van Frederik den Groote.
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Sophie, zie Sophia.
Sophisms, spitsvondigheid, drogreden, be-

driegelijk, redeneering der Sophisten.
Sophisten, waren de veelzijdige ontwikkalde en beredeneerde mannen uit een wig*
geerige school, tijdens Socrates in het oude
Gri. Zij onderwezen de phil., doch alleen
voor geld, zij zagen daarin niets dan een
middel om to verdienen. Zij wilden de phil.
op het staatkundige en gemeenschappelijke
leven overbrengen en wisten door hun redovoeringen alles to bewijzen, zij trokken alles
in twijfel en verdedigden of bestreden een
stoning of onderwerp naar gelieven. Zij kwamen dikwijis daarbij tot de ongerijmdste gevolgtrekkingen.
Sophocles, de beroemdste Gri. blijspeldichter der oudheid, 496/406 v. Chr. Hij was
de zoon van een wapensmid en oogste met
zijn tooneelstukken zeer veel eer, vooral met
zijn „Antigone". Volgens het verhaal stierf
hij van blijdschap over de overwinningen bij
de Olympische spelen. Hij list 113 tooneelspelen na, waarvan 70 bekend zijn en slechta
7 bewaard. De beste daarvan zijn „Antigono", „Koning Oedipus" en „Philoctetes".
Sophonisbe, dochter van Hadrubal, huwde eerst met Syphax, later met Masinissa ;
deze dwong haar 203 v. Chr. den gifbeker
to drinken, daar zij de Rom. haatte en haar
man naar de zijde der Carthagers wilde overhalen.
Sopraan, de hoogste vrouwen- of kinderstem.
Sora, stad, It. prov. Caserta, 16,000 inw.
Sorau,
stad. Pruisisch regeeringsdistr.
Frankfurt, 15,945 inw. ; weverijen.
Sorbonne, beroemde theologische school to
Parijs, 1257 gesticht door R. de Sorbon,
doch later ingericht tot universiteit.
Sordo, (It.) gedempt
Soria, Sp. prov. in Oud-Castilie, 10,318
K.M2 ., 150,462 inw. ; hoofdst. S., aan de
Duero , 7784 inw.
Soroiti,
stad, Russ. gouv. Bessarabie,
15,800 inw.
Sorteeren, uitzoeken, soort bij soort doen,
schiften.
Sortie, uitval ; uitgang ; uitvoer.
Sortiment, sorteering.
Sosh, linkerzijrivier van den Dnjepr, 544
K.M. lang.
Sospirante, zuchtend.
Sospiro, halve maat rust.
Soter, (Gri.) redder ; heiland.
Sotteville-les-Rouen, voorstad van Rou.aan,
17,492 inw.
Sottisse, (Fr.) zotheid, dwaasheid.
Sou, Fransche munt, 5 centimes, 21 cent.
Soubrette, sluw, 1 istig en dienstvaardig
kamermeisje in opera's en operetten.
(2) eon soort zangeres.
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(Theodor)• Duitsch dichter, 1833/

1903.
inblazer ; iemand, die op het
tooneel de acteurs of actrices de rol voorzegt.
Soulougue, (Faustin I) president en keizer van Haiti, 1847/59 ; werd gevangen genomen en verbannen, gest. 1867.
Soumagne, gem., Belg. prov. Luik, 4270
inw.
Seumet, (Alexander) Fr. dichter, 1788/1845.
Souper, (Fr.) Soupe, avondmaal.
Soupeeren, het avondmaal gebruiken.
Souple,
(Fr.) soepel, vloeibaar, lenig,
buigzaam.
Sous, (in samenstellingen ook wel sou...,
dock meest sub ) onder, tweede, bij, b.v.
sous-chef ; s.-perfect ; s.-luitenant.
Sousterrain, zie souterrain.
Soutana, de large rok met nauwe mouwen,
door de R.-Lath. geestelijkheid in Fr. gedragen.
Souterrain, kelderwoning ; vertrek, halfonder en half boven den grond.
* South, (Eng.) Zuid, Zuiden.
Southampton, havenstad in Eng., aan het
Kanaal, 104,911 inw. ; dokken, werven, badplaats. Er is een uitgebreide handel en industrie.
South-Bend, stad, staat Indiana, N.-Am.,
35,999 inw. ; uitgebreide industrie.
South-Bethlehem,
stad, staat Pennsylvanie, 13,241 inw.
Southena, stad, Eng. graafschap Essex,
aan de monding van den Theems, 28,857 inw. ;
badplaats.
Southport, stad, Eng. graafschap Lancaster, 48,087 inw. ; badplaats.
Southwark, stadsdeel van Londen, 214,085
inw.
Souffieur,

Spa
Spaansche peper, zie Capsicum.
Spaansche successie-oorlog,
oorlogen

gevoerd over de nagelaten landen van koning
Karel II van Spanje (het uitsterven van het
huis Habsburg in Spanje), 1701/14, tusschen
Spanje, Fr., Oostenr., Port., Ned. en Eng. ;
eindigde met den vrede to Utrecht.
Spaansche vlieg, Zie Cantharide.
Spaansche wijnen,
verschillende zoete
wijnsoorten, met heerlijken geur.
Spaarndam, gem., N.-Holl., bij Haarlem,
965 inw.
Spaarne, een vergraven riviertje, thans
kanaal in N.-Roll, tusschen het N.-zeekanaal en de ringvaart van de Haarlemmermeer, loopt langs Haarlem en Spaarndam.
Spaarnwoude, dorp, gem. Haarlemmerlie-

de, N.-Roll.
Spaat, algem. naam voor verschillende
delfstoffeii, die licht in kubieke of prismavormige stukken broken. Zijn gekristalliseerde, glanzige zelfstandigheden. Zie Veldspaat.
Spacie,
Spahis,

tusschenruimte.
(Sipahis) oorspronkelijk Turksche

Souvenir,
herinneringsgeschenk, herinneruiterij, thans eenige Fr. regimenten van
ring, aandenken.
Souverein,
onbepaald
gebieder, worst, inboorlingen in Tunis en Algeria.
Spakendorp,
dorp, gem. Bun schoten,
staatshoofd, monarch ; onbeperkt, upper-

machtig.
Souvereiniteit, oppermacht ; vrije, onafhan-

kelijke staat.
Souvestre, (Emile) Fr.

schiedschrijver,

1484/1545 ;

vriend van

roman- en tooneel- Luther.

schrijver, 1806/54.
Sovereign,

Eng. aouden count, 1 PondSterling, ongev. f 12.
Soyaux, (Hermann) Duitsch botanicus en
reiziger, geb. 1852 ; bereisde Afrika en
Brazilie. glasverband
Sozojodol, verbinding van iodium, zwavel

carbol, kleurloos, werkt ontsmettend.
Spa, stad, Belg. prov. Luik, 8364 inw.,
mineraalbronnen, drukbezochte badplaats.

en

Utrecht, 2000 inw.
Spalatin, (Georg) Duitsch theoloog en ge-

Spalato, havenstad in Dalmatia, 27,198
inw. ; weverijen. Zeer oude stad met Rom.
oudheden, paleis van Diocletianus.
Spalken,
plankjes, voorheen gebruikt bij

been- of armbreuken; door het gips- en
vervangen.
Spallanzani,
(Lazaro)It. natuurkundige,
1729/99 ; prof. to Pavia, deed onderzoekin-

gen omtrent de bevruchting.
Spanbroek, gem., N.-Holl., bij Medemblik,

1479 inw.

Spandau, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
*) Zie voor South.... ook Siid.... Zuid.... Potsdam. aan de Spree en de Havel, 65,030

of op de woorden zelf.

i ow. ; krijgsinrichtin gen .
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van 1876; naast den koning (Korth. Majesteit) een cortes, bestaande uit Senaat en
Huis van afgevaardigden. Het eerste lichaam
bestaat uit : prinsen, grandes, aartsbisschoppen, officieren, hoogwaardigheidsbekleeders,
oenige leden, door den koning aangewezen,
en eenige leden door gemeenten, kerkelijke
besturen en universiteiten gezonden. Er
molten niet meer dan 360 leden in zitting
hebben. Het huis van afgevaardigden bestaat uit 432 leden, voor 5 jaar gekozen,
door burgers boven 25 jaar.
Men onderseheidt in S. 4 standen : Adel,
geestelijkheid, burgers en boeren. De hoogste klassen van adel zijn de Grandes.
Leger (algemeene dienstplicht) in vredestijd : 93,200 man, oorlogstijd : 214,000 man.
Oorlogsvloot met 35 vaartuigen en 21 hulpschepen.
Spoorwegen (1906: 14,807 N.M. lang.
Telegraaflijnen 32,273 K.M. lang.
S. heeft kolonien in Afrika, 216,215 K.M 2 .,
523,709 inw. Het laud was oorspronkelijk
hewoond door Theriers, die zich met de KelWAPEN VAN SPANJE.
ten verm.engden. De Rom. veroverden de
Estremadura ; 0. het Iberische gebergte en
landeii en 19 v. Chr. was het geheele schierin 't midden het Castilische gebergte. Hoogeiland een prov. van Rome. Daarna, namen
ste berg : Mulahacen, 3554 M. hoog. Hoof dde AV.-Gothen het land in bezit, die 711 door
rivieren : Ebro, Minho, Duero, Tajo (Taag),
(le Arabieren werden verjaagd. Het land
Guadalquivir, Guadiana en Lhobregrat. Kliverviel tot verschillende kleine staatjes,
maat is zeer verschillend. In 't N. ruw en
koud, in 't midden soms heet en droog en aan daartusschen kwamen Christelijke rijkjes.
1212 werden de Arabieren verdreven tot
de kusten vochtig. Van het geheele land is
34 % bouw- en akkerland, 21 % boschgrond, Cordoba en Granada. Ferdinand de Heilige
20 % weiden, 4 % voor wijnbouw, 2 % voor (1217/52) wist verschillende rijkjes onder
olijfboomen. De hoofdbedrijven zijn land- zich te vereenigen en door huwelijk werd
het land met de overige rijkjes vereenigd
bouw, veeteelt, mijnbouw, wijnverbouwing,
onder
Ferdinand van Aragon (1479/1516) met
ook zijde-teelt en industrie. Op verschillende
den naam S. 1492 werd Granada veroverd
plaatsen moet het land kunstmatig besproeid
en begonnen de ontdekkingen en veroverinworden. De mijnbouwprod. zijn : kwik, koper,
lood, ijzer, zilver, zink, graphiet, steenkool, gen in Am. Spoedig was S. een machtige,
rijke staat, die zijn hoogsten top van bloei
tout, nikkel en weinig goud en marmer. De
bereikte onder Karel V. Deze verkreeg
verdere prod. zijn : huiden, visa, vruchten,
tevens de Roomsch-Duitsche kroon, doch
°lien en vetten, Kars, kurk, granen en meel,
deed hiervan afstand. Hij verkreeg Amerijst, safraan, zijde, wijn en wol. S. is zeer
en
gunstig voor den handel gelegen en had rika, bezittingen in Azie, Bourgondie
Nederland. Filips II (1555/98) veroverde
voorheen den wereldhandel in handen. Thans
Portugal, doch kon de opgestane Ned. niet
is het op een der laagste sporten gedaald.
meester worden en verloor daarbij zijn onDe Europeesche bevolking telde 1908,
18,259,392 zielen ; net de Balearen, Cana- overwinnelijke vloot. 1700 stierf het Huis
rische eilanden en bezittingen in Marokko : Habsburg uit en kwam het huis Bourbon
18,736,909 zielen. Hiervan zijn slechts 8000 aan de regeering. Dit had echter den 12Protestant en 5000 Joden. De overigen zijn jarigen S.-successie-oorlog ten gevolge. S.
R.-Kath. Tot de bevolking behooren 50,000 verloor hierbij zeer veel grondgebied. TijZigeuners en 340,000 Basken. Het land is dens de Fr. revolutie streed het land tegen
verdeeld in 47 prov., met Balearen en Cana- de republiek, doch het koos later de zijde
rische eilanden 49 prov. Hoofdst. Madrid ., van Napoleon. Hierdoor brak de oorlog tusandere groote steden zijn : Barcelona, Valen- schen Eng. uit en nabij Trafalgar werd de
tin, Sevilla, Malaga en Murcia, alien boven Sp. vloot door Eng. vernietigd. 1808 kwam
100,000 inw. De bevolking staat in ontwik- het yolk in opstand ; Napoleon zette den
keling ver bij andere volkeren achter. Het koning of en plaatste zijn broeder Joseph
is een constitutioneele monarchic, grondwet op den troon. Door Eng. ondersteund kwam
Spanga, dorp, gem. Weststellingwerf, Friesland, 500 inw.
Spanjaard, (Jacques) Ned. etnoloog, geb.
1846 ; bekleedde eenige betrekkingen in
Ned.-Indic, werd 1869 leeraar en 1872 prof.
in de Indische staatsinstellingen te Delft.
Spanje, (Espana ; oudtijds Iberie en Hispanie), koninkrijk in Z.-W. Europa, op het
Pyreneesche schiereiland ; door de Pyreneeen
van Frankrijk gescheiden. Begrensd door de
Golf van Biscaye, Frankr., Middell. Zee,
Straat van Gibraltar, Port. en den Atlantischen Oceaan. Oppervl. 492,230 K.M 2 .,
met de Balearen en Pitvusen : 497,294 K.M 2 .
Het land is eel) groote boogvlakte met in
't N. de Pyreneeen ; Z. hoogland van
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het land in opstand tegen de Fr. en 1814 werden deze verdreven. Ferdinand VII keerde
terug, hij verloor echter alle bezittingen in
Am. N a zijn dood kwam zijn dochter, volgens zijn wil, aan de regeering. Dit veroorzaakte een langen burger-oorlog, daar zijn
broeder, Don Carlos, meende recht op den
troon to hebben. 1868 moest de koningin
vluchten. 1870 werd Amadeus van Aosta tot
koning gekozen, doch deze deed 1873 reeds
weder afstand. Nu werd S. een republiek,
doch dit bracht ook geen vrede. Generaal
Martinez Campos proclameerde 29/12 1874
Alphonso XII, zoon van de geN luchte koningin Isabella, tot koning. 1876 werd de
Carlisten-opstand gedempt en een grondwet
afgekondigd. 1883 opstand op Cuba en soldaten-oproer. 1885 stierf de koning en de
koningin-weduwe werd regentes over haar
dochter, doch spoedig over den won, die na
den dood van haar gemaal werd geboren.
1895 opstand met Cuba en 1898 oorlog met
de Ver. Staten van N.-Am. ; het verloor den
strijd en de vloot en moest Cuba, Portorico
en de Philippijnen afstaan, waardoor het
ophield een koloniale mogendheid to zijn.
1902 werd Alphonso XIII meerderjarig en
gekroond. 1904 werd een Sp.-Fr. verdrag
gesloten omtrent Marokko en 1907 word
deelgenomen aan den strijd tegen de oproerige stammen. 1909 Wilde S. zijn macht
in Marokko uitbreiden, hetwelk in den aanyang niet met succes, zelfs met zware verliezen gepaard ging ; daarbij onrust, oproer
en in Barcelona zelfs opstand om dezen
strijd, waarom de staat van beleg voor geheel Spanje afgekondigd werd. 13/10 1909
werd de Sp. anarchist Ferrer doodgeschoten, doch bijna zonder vorm van proces. Dit
veroorzaakte over de geheele wereld beweging tegen S. De consulaten werden aangevallen en zelfs verschillende consuls legden
vrijwillig hun ambt neder. De dood van
Ferrer wordt S. als een politieke misdaad
aangerekend.
Spankeren, dorp, gem. Rhenen, Geld., 300
inw.
Spannum,
dorp, gem. Hennaarderadeel,
Friesl., 400 inw.
Spar, zie Pinus.
Sparganium, een moeras- en waterplant.
Sparta, (Lacedaemon) in de oudheid de
hoofdst. van het Peloponnesische landschap
Laconia. Het aantal inwoners in den bloeitijd wordt geschat op 50,000. De geschiedenis
van S. begint met den intocht der Doriers
(ongev. 1104 v. Chr.). Deze vestigden zich
aan den rechteroever van de Eurotas en
bouwden de stad S. Zij vermengden zich
met de Achaeers en Lycurgus maakte door
zijn wetten, dat alien, die eon Spartaansche
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opvoeding genoten hadden gelijke rechten
kregen, waardoor aan den ongelijken toestand, die er lang heerschte, een einde
werd gemaakt. De opvoeding bestond hoofdzakelijk uit gymnastiek- of lichaamsoefeningen, waaraan ook meisjes moesten deelnemen. Voor zuinigheid moesten de vrouwen
zich vereenigen aan een gemeenschappelijke
tafel voor het middagmaal. Het geld was
van ijzer gemaakt, opdat men niet rijk kox
worden, handel beschouwden de Spartanex
dan ook beneden hun waardigheid. Het yolk
was verdeeld in Spartiaten (de heerschende
klasse), Perioeken, (vrijen, doch zonder
politieke rechten) en Heloten, (lijfeigenen).
8e eeuw voor Chr. begon de staat zich buiten Laconia uit to breiden. Het stond aan
het hoofd van den Peloponnesischen oorlog,
waarin het den overwinnaar bleef (431/401).
Door de geweldenarijen der Spartanen en
door het intrekken van allerlei wetten werd
Sparta echter zwakker. De bewoners ginger
zeer weelderig leven, terwiji honderden in
de vele oorlogen vielen. Zij verloren hux
kolonien en bezittingen. Cleomenes III moist
den staat weer leven in to blazen, de
Perioeken werden als burgers opgenomen,
vele oude wetten weder ingesteld, doch 222
v. Chr. werd S. ingenomen. 218 streden de
Spartanen tegen de Macedoniers naast de
Aetoliers, doch 211/207 werd S. door Macedonia ingenomen. 146 v. Chr. met geheel
Gri. deel van het Rom. rijk.
(2) 1836 opnieuw gebouwde stad S.,
hoofdst. van de Gri. nomarchie Laconia,
14,000 inw.
Spartel, Saap in N.-W.-lijk Marokko, aan
de Straat van Gibraltar.
Spatle, zie Spacie.
Wpanbeek, ge m, Limburg, bij Sittard,
703 inw.
Speaker, (Eng.) spreker, redenaar de
voorzitter van het Eng. Lagerhuis.
Specerijen, noemt men de geurige, verwarmende kruiden, die niet tot de voeding behooren, doch dienen tot toevoegsel voor
geur en smaak. De voornaamste zijn : peper,
muscaat, kaneel, foelie, kruidnagelen,
vanille enz. De S. komen bijna uitsluitend
uit de tropische landen.
Specht,
(Picus) een geslacht van klimvogels, hebben een vrij langen snavel, een
wormvorige, kleverige tong met weerhaakjes,
een staart, die bij hot klimmen tot steun
dient en pooten met 4 (2 naar voren en 2
naar achteren geplaatste) teenen, met sterscherpe nagels. Zijn bontgevederd en
leven van insecten.
(2) (Karel August) populair Duitech
phil. schrijver, gab. 1845: schreef o. a.
„Menschentums".
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of Specieel, bijzonder, bepaald, en de stof door de mondklieren uitgescheiden. Het is alkalisch en bevat meest 4 %
Speciallseeren, bijzonder aanduiden, ken- vaste stof. De hoeveelheid afgescheiden stof
per etmaal van een volwassen menach wordt
merken.
bijzonderheid, merkwaardig- geschat op 1i pond. Door prikkeling scheidt
Specialiteit,
heid ; een bijzonder studievak, waaraan zich dadelijk meer S. af. Het is een seer
iemand zich wijdt of zich uitsluitend op belangrijk bestanddeel bij de spijsverteering.
Speelman,
(Cornelis Jansz.) gouverneurtoelegt.
Specie, bijzondere soort ; kleingeld, pas- generaal van Ned.-Oost-Indic, 1678/1684;
geb. 1628.
geld, munt.
Speenkruid, (Ficaria verna) een algemeen
Specificatie, nauwkeurige opgave, afzonderlijke vermelding van verschillende stuk- voorkomend onkruid met knolvormige verdikte wortels, heeft glanzende bladeren en
ken.
goudgele bloemen.
Specifiek, soortelijk.
Speier, zie Speyer.
soortelijk gewicht ;
Specifiek gewicht,
Spek, het vaste vet tusschen huid en spiezie aid.
Spectakel, schouwspel, vertooning ; ru- ren bij varkens, walvisschen, robben enz.
Speke, (John Canning) Eng. reiziger, 1827/
moer, herrie, opschudding.
Spectator, toeziener, toeschouwer, opmer- 64 ; bereisde 0.-Afrika.
Speksteen, een week, eenigszins doorschijker.
Spectraal-analyse, een der gewichtigste uit- nend en vet aanvoelend gesteente, van kleivindiiigen van de 19e eeuw, uitgevonden aarde, potasch, kalkaarde s kiezelaarde en
door Kirchhoff en Bunsen in 1859. Bestaat water. Dient bij het polijsten van gias ; laat
in het onderzoeken van stoffen. Als men een zich licht bewerken.
Spelt, zie tarwe.
stof, metaal of andere stof, in een kleurSpencer, (Herbert) Eng. phil. en socioloog,
looze vlam houdt, zal deze dadelijk gekleurd
worden, laat men het licht van deze vlam geb. 27/4 1820, gest. 8/12 1903. Stichter der
door een prima vallen, zoodat het een evolutie-phil. ; zijn stelsel is synthetisch, gespectum vormt, dan zal dit prectum ge- grond op de evolutie, strevende naar harmokleurd zijn, al naar de stoffen, welke in de nische concentratie en tevens naar gediffevlam gehouden worden. Zoo kan men de rentieerde arbeidsverdeeling.
(2) (George John, graaf), Eng. staatsman
minste hoeveelheid stof in de kleuren van
het spectrum vinden en dit heeft dan ook tot en bibliophiel, 1758/1834 ; stichter der grootste
verschillende ontdekkingen geleid. Men heeft bibliotheek van Europa.
(3) (John Poynty, graaf van) Eng. staatsstoffen in lichamen gevonden, waarvan men
niet het minste vermoeden had. Zelfs 46 man, geb. 1837 ; was vice-koning van Ierhonderd-millioenste gram ijzer heeft men land, sedert 1902 leider der liberalen in het
langs dezen weg kunnen waarnemen.
Hoogerhuis.
Spectroscoop, een instrument om spectraalSpencer-golf, diep insnijdende golf van
analystische waarnemingen to doen. Samen- Z.-Australia.
gesteld door Kirchhoff en Bunsen.
Spener, (Philipp Jacob) grondlegger van
Spectrum, het licht, dat door een prisma
gebroken en in kleuren gedeeld is en daardoor een reeks verschillende kleuren vertoont, soms aaneengesloten, soms verdeeld
door zwarte strepen, al n.aar het licht is.
Het S. toont 7 hoofdkleuren : rood, oranje,
geel, groen, blauw, indigo en violet.
Speculatie, bespiegeling, overweging, onPH. J. OPENER.
derzoek, berekening op waarschijnlijke winst
of geluk bij een onderneming of handeling. het Pietisme, 1635/1705.
Spennymoor, stad, Eng. graafschap DurSpeculeeren, navorschen, in den geest beschouwen ; het ondernemen van taken of ham, 16,661 inw.
Sperma, (Gri.) het dierlijk zaad ; de manhandelingen met berekening, met hoop op
lijke teelstof.
winst of het slagen van een plan.
Spermatozoiden, de bevruchtings-, de zaadSpeculum, (Lat.) een instrument om inwendige lichaamsholten to bezien en to cellen der Cryptogamen.
Sperwer, (Astur nisus) een der groote vatonderzoeken.
Speech, (Eng.) aanspraak, toespraak, re- ken-soorten, soms 3 M. lang. Heeft korten
snavel, voedt zich met kleine vogels, komt
den.
Speeksel, (sativa) de in de mondholte aan- veel in Midden-Europa voor.
Spessart, gebergte in Beieren.
wezige vloeistof, een mengsel van mondslijm
Speciaal,

afzonderlijk.
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Speyk, (Jan Carel Josephus van) Ned. ma.rine-officier, 1802/30; dreef met een kanonneerboot, tijdens den opstand van Belg.
tegen Ned., of en sloeg tegen den wal van
Antwerpen. Hij werd ispoedig door den
vijand gegrepen en onder voorwendsel, dat
hij zijn papieren ging halen, ging hij onder in het schip en stak de aanwezige
kruitmassa aan, waarop alles in den omtrek vernield werd.
Speyer, (Speier) hoofdstad van BeierschRijnpfalz, aan den Rijn, 20,921 inw.; industri e.
Spezzia, of Spezia, stad, It. prov. Genua,
65,612 inw.
(2) Gri. eiland in de Golf van Nauplia,
nomarchie Argolos, 17 K.M. 2 , 10,000 inw.
Hoofdst. S., 5192 inw.
* Sphaerothallia
esculenta,
plantengeslacht der korstmossen, komt in de steppen
en woestijnen van Afrika en Azie voor en
wtordt,, vermengd met granen, tot brood
cf ebakken.
Sphagnum, turf- of veenmos, een moeras-
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waarin de beeldeii door spiegels gevormd
worden.
Spieghel, (Hendrik Laurensz.) Ned. dichter, 1549/1612 ; was koopman van beroep.
Hij was een ijverig lid der rederijkerskamer
„In lief de bloeyende".
Spiekeroog,
Pruisisch N.-zee eiland aan
de kust van O.-Fries1., 11 K.M. 2 , 250 inw.;
badplaats.
Spielhagen (Friedr.) Duitsch romanschrijver, geb. 1829.
'
Spieren, (Musculi) de organen, die de verschillende deelen van het dierlijk lichaam in
beweging brengen. Zij bestaan uit veerkrachtige banden, die aan de verschillende
beenderen zijn vastgehecht en welke weer
bestaan nit een groot aantal dunne draden
die te zamen het vleesch vormen.
Spiering, (Salmo eperlanus) een vischsoort,
die des winters aan de mondingen der
groote rivieren bij massa's gevangen wordt.
Is een fam. der zalmachtige visschen.
Spiers, zie Speyer.
Spijk, dorp, gem. Heukelom, Z.-Holl., 600
inw.
(2) dorp, gent. Bierman, Gron., 800 inw.
Spijkenisse, gem., Z.-Holl., bij Rotterdam,
2165 inw.
Spijkerschrift, een soort schrift genoemd
aldus, daar de teekens veel op spijkers gelijken. Wij vinden het bij de Assyriers en
Babyloniers, deze named het van de Sumeriers over, die voor 3000 j. v. Chr. in Mesopotamie woonden. Deze hadden een beeldschrift, hetwelk langzaam tot de teekens
van het spijkerschrift was overgegaan. Ook
de oude Perzen hebben het S. overgenomen, terwijl de Assyriers het eenigszins geSPHAGNUM.
wijzigd hebben. Het werd het eerst door
plant, bleekgroen, vormt turflagen.
G. F. Grotefend in 1802 ontcijferd.
Spherometer, instrument om den straal
Spijsvertering, (Digestio) de werking van
van bolvormige lichamen te meten.
het dierlijk lichaam, waarbij het genoten
Spianato, (It.) glad, eenvoudig.
voedsel gescheiden wordt in bruikbare en
Spiegel, elk glad vlak, dat de lichtbeelden niet bruikbare bestanddeelen. Het begint in
terugkaatst. Is het geheel vlak, dan sal het den mond, alwaar het voedsel met speeksel
beeld volkomen juist teruggekaatst worden vermengd wordt. In de maag wordt het met
en schijnt het beeld zoo diep in het vlak te verschillende zuren vermengd. De spijsbrij
als het voorbeeld daarvan verwijderd komt daarna in het darmkanaal, wordt nu
is. Is het echter gebogen dan sal het beeld met gal vermengd, terwijl de verschillende
kleiner of grooter schijnen naar gelang het voedingsdeelen opgenomen worden, hetwelk
voorwerp zich ver of dichtbij bevindt. Voor- aan het einde der darmen eindigt.
heen wende men voor spiegel steeds metaal
Spit, het werktuig op de schepen, waaraan, thins meest glas met silver of kwik inede het anker gelicht wordt. Zie Gangspil.
belegd.
Spilbeeck, (Desiderius Petrus v.) Vlaamsch
(2) (Laurens Pieter van de) Ned. staats- schrijver, 1831/87 ; pseud. D. van Blieck-Pels.
man en geleerde, 1737/1800; was raadpen(2) (Lodewijk Frans van) broeder van den
sionaris van Zeel. en Roll., werd door de vorige, geb. 1840 ; prior en leeraar in de
Fr. gevangen genomen.
godgeleerdheid te Tongerloo.
Spiegelsextant, zie Sextant.
Spinachtige dieren,
(Arachnoidea) een
Spiegeltelescoop, een astronomische kiiker groep der gelede dieren, welke zich van de
drie andere klassen (schaaldieren, duizendVoor woorden met Sph... zie men ock Sf. pooten en insecten) onderseheiden, door het
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gemis aan sprieten. Zij hebben gelede
pooten en gees vleugels, aan het borststuk
slechts ledematen, halen lucht door luchtbuisjes en bezitten meest een gifklier. Zij
voeden zich met andere dieren, die zij uitzuigen. Mondvormen verschillen veel, als
ook grootte. Het wijfje legt eieren. De
meeste soorten leven op het land, eenige in
het water. Tot hen behooren de spinnen,
schorpioenen, de hooiwagens en mijten.
Spinazie, (Spinacia) een moeskruid uit
Klein-Azie, door de Arabieren naar Spanje
overgebracht. Is een der gezondste groenten,
bevat de meeste voedingszouten, is ijzerhoudend.
Spinazzola, stad, It. prow. Bari, 19,623
inw.
Spinet, een in verschillende soorten en

kleuren voorkomende delfstof, waarvan verschillende soorten geslepen worden en als sieraad worden gedragen, terwijl het edel spiliel, het heldere. doorzichtige, onder het
edelgesteente wordt genoemd. Het heeft de
halve waarde van diamant en is meest even
groot.
Spinnen,

het vormen van draden van willekeurige lengte, uit vezels. Doze vezels worden schroeflijnvormig in elkander gedraaid,
zoodat de druk van den eenen draad op den
anderen zoo stork is, dat af- of uitglijden
moeielijk of niet mogelijk is, terwijl vele
draden daarna nog in elkander worden geperst.
(2) een orde der spinachtige dieren. Doze
bezitten kaaksprieten met een gifbuisje, halen adorn, door longen en door hoogstens 4
luchtpijpjes. De meeste bezitten spinklieren,
die een kleverige taaie stof afscheiden, die
in de lucht dadelijk drogen, waarmede zij
de bekende kunstige webben maken, waarin
zij wonen en hun proof vangen. Onder doze
zijn zeer groote soorten, 0. a. de Vogelspin.
Zie aid. Zie ook kruisspin.
Spinola, (Ambrosio, markies di) Spaansch
veldheer, 1571/1630, streed tegen prins Maurits.
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nen. Hij zwierf daarop road en vestigde
zich toen in Den Haag, waar hij door het
geven van onderwijs en het slijpen van optische glazen in zijn onderhoud voorzag. Hij
overleed in armoede, ongehuwd 21/2 1687
aan longtering. Eerst na zijn dood vond men
in hem den later zoo gevierden wijsgeer.
Hij schreef „Tractatus theologico-politicos".
Zijn hoofdwerk is ,Ethica", hetwelk na zijn
dood eerst verscheen. S. was een monist of

beter Pantheist. Hij knoopte zijn wijsbegeerte aan die van Descartes, doch volgt
niet de analystisehe methode van dezen,
maar de synthetisehe en wist daarmede de
stellingen van den eerste to vernietigen.
Wel nam hij aan, dat het wezen van den
geest in het denken en van de stof in de
uitgebreidheid bestaat en dat beide qualitatief onderscheiden zijn, maar beschouwde
beide als verschillende attributen van dezelfde zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid
noemde S. God. Deze is oneindig en uit zich
zelf.
Spint, is het afval van het hout, hetwelk
door de zachtheid niet to gebruiken is. Het
vormt het jonge gedeelte van den boom.
bangs deze vaten stijgt het water naar
boven.
Spion, bespieder ; iemand die tracht iets
te zien of to weten to komen, wat geheim
moot blijven, om het aan derden mode te
deelen.
Spiraal, schroefvorm, slakvorm ; een krom-

SPIRAAL.

me lijn met omgangen om een punt.
Spirdingmeer,
meer in Pruisisch regeeringsdistr. Cumbinnen, grootste meer van
Pruisen, 118 K.M. 2 .
Spiritisme, (geestenleer) is een zeer oud
geloof of meening, die sedert den laatsten
Spinoza, (Baruch de) eigenlijk d'Espinoza, tijd over de geheele wereld besproken wordt
een beroemd Ned. phil., geb. 24/11 1632 te en a anhangers vindt, n.l. het geloof, evenals van de Boeddhisten, dat in de dierlijke,
dus ook in de menschelijke lichamen een
geest woont, die na den dood blijft voortbestaan, doch er wordt tevens bij aangenomen,
dat de levende mensehen in staat zijn, zich
nog in verbinding to stellen met deze geesten. Volgens de aanhangers (spiritisten) is
de geest onstoffelijk, doch heeft zich gedurende het leven verbonden met een stof
B. DE SPINOZA.
(perisprit), die zich in het lichaam bevindt.
Amsterdam. Hij werd opgeleid tot rabbijn, Nu bezitten verschillende menschen zoo veel
doch geraakte door zijn vrijzinnige gevoe- van doze stof, dat zij, door het vurig to
lenssspoedig in strijd met den Joodschen wenschen, zoo veel daarvan aan de nabij
godsdienst en werd nit de gemeente geban- zijnde geesten kunnen mededeelen, dat deze
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zich aan den wenscher of -ster kunnen openbaren. Zij die dit kunnen heeten mediums
(Media). Gewoonlijk kan het medium slechts
alleen den geest waarnemen en verstaan,
doch ook dikwijls kunnen daarbij aanwezig
zijnden fiem waarnemen. Hoe meer kracht
den geest wordt geschonken (van een of meer
personen) hoe sterker de geest zich kan
uiten en zich verstaanbaar maken voor onze,
daarvoor zeer zwakke zintuigen. De geesten
uiten zich op allerlei wijzen, gewoonlijk kloppen en tafeldansen, doch ook door muziek,
door spreken, te verstaan door het medium
en het schrijven, door middel van de hand
van het medium, of zonder deze, tusschen
op elkander gelegde leien of papieren. Het
komt b.v. dikwijls voor, dat het medium
geesten ziet, die het als mensch nooit in het
leven zag of heeft kunnen zien en dezen
geest dan beschrijft als een der familieleden
der aanwezigen, zelfs opgeeft wanneer en
waar geboren en gestorven. In Am. heeft
men zelf geesten kunnen photographeeren.
Natuurlijk is tot nog toe geen bewijs geleverd voor de waarheid, zelfs is verschillende keeren gebleken, dat alles bedriegerij
is en dikwijls slechts to doen was om geld to
verdienen. Toch staat de wetenschap voor
nog onoplosbare verschijnselen op dit gebied. Het wordt door de wetenschap echter
in 't algemeen gewoon als bedriegerij bestempeld.
Spirito, (It.) geest. Con-s. (muziekterm)
met geest, vuur.
Spiritualien, geestelijke zaken, aangelegenheden ; geestrijke of sterke dranken.
Spiritualisme, in 't algemeen, die richting
in de phil., waarbij aangenomen wordt, dat
er een afzondelijke, van het lichaam to
scheiden, onstoffelijke ziel of geest bestaat.
Spiritus, de vluchtige vloeistof, alcohol, die
verkregen wordt door distillatie van suikerhoudende vloeistof fen, meest uit graven,
aardappelen enz. Goede spiritus bevat 94 a
95 % alcohol. Bij de gisting ontstaat buiten
S. ook nog een vergiftige foeselolie.
Spirogyra, spiraalwier, een tot de groenwieren behoorende wiersoort, komt algemeen in zoetwater voor, vormt onvertakte
rolron de draden, samengesteld nit zelfstandige cellen, die allen voorzien zijn van bladgroen en welke elk voor zich voor voedsel
zorgen.
Spit, eon plotseling optrodende pijri of
ziekte in den rug of lendenspieren, waardoor den lijder gedwongen wordt krom of
scheef te gaan, Wordt gerekend onder rheumatiek, is nog weinig verklaard.
Spitsbergen,
een onbewoondo eilandengroep in de N.-lijke IJszee, N.-lijk van
Zwed. en Noorw.. 70,068 K.M. 2-. 'Werd 1594
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door Heemskerk, Barendsz en Rijp ontdekt.
Was voorheen de verzamel- en woonplaats
der Ned. walvischvaarders.
SpItsmulzen,
(Soricina) geslacht van insecteneters, gelijken op muizen met zeer
spitsen snuit ; zijn nachtdieren, hebben verschillende soorten.
Spleetsnaveligen, (Fissirostres) groep van
vogels wier snavel gespleten is, soms tot aan
den kop of oogen ; tot deze behooren IJsvogels, Zwaluwen en Geitenmelkers.
Splijtzwammen, zie Bacterien,
Spoelwormen, zie Draadwormen.
Spohr, (Louis) Duitsch componist en violist, 1784/1859.
Spokane, stad, staat Washington, N.-Am.,
36,848 inw.
Spoken, denkbeeldige booze geesten, die
des nachts rondwaren, de rust verstoren en
dikwijls veel leven maken.
Spoleto, stad, It. prov. Perugia, 24,642
inw.
Sponsen, (Spongiaria) een groep, voorheen

tot de plantenwereld gerekende, waterdieren ; het lichaam bestaat uit een weeke earcodemassa, met talrijke gekronkelde kanalen, waardoor, door de daar aanwezige trilharen, voortdurend water stroomt. Zij verschillen van vormen zeer veel ; de meeste
groeien in de zeeen op rotsachtige ondiepe
plaatsen, alwaar zij door een breed grondvlak vastgehecht zijn. Men kent 800 soorten,
waarvan 500 fossiel. De meest gebruikte
sponsen zijn de Turksche en die van W.Spontaan, vrijwillig, van zelf, uit eigen
beweging, geheel uit het hart.
Spontini, (Casparo) It.-Fr. opera-componist, 1774/1851.
Spookdieren, de veel op apen gelijkende,
langpootige dieren, komen meest op Madagaskar voor.
Spoor, (Andreas Petrus) Ned. violist, geb.
1867 ; concertmeester van het concertgebouworkest to Amsterdam.
Spoor- en tramwegen, naam voor kunstmatige wegen, voorzien van, meest twee,
evenwijdig loopende ijzeren-sporen, waarover
de door stoom, electriciteit of paardenkracht
voortbewogen wagons zich bewegen. Doze
sporen of rails dienen eerstens om het
draaien der wielen zoo licht mogelijk to
doen zijn, daar zij dan den minst mogelijken tegenstand ondervinden, ten tweede
dienen zij om de wagons in de goede richting to leiden, daar aan deze geen stuurinrichting is aangebracht. Hoewel ongev.
alles per spoor wordt vervoerd, zijn de wagels zeer geschikt ingericht voor personenvervoer en het verkeer heeft daardoor een
rensacbtige uitgebreidheid gekregen. Het
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heeft als 't ware de volkeren met elkander
in een groot net verbonden.
Het spoorwegverkeer is nog niet zeer oud.
Nog velen menschen kunnen zich herinneren, dat er nog geen sporen bestonden en
nog vele plattelandbewoners reden nog nooit
met het spoor.
Trevithik vond 1802 de locomotief uit en
Stephenson was de eerste, die in 1825
een geregelden dienst opende en wel
tusschen Stockton en Darlington. Vele
moeilijkheden moesten nog overwonnen
worden, doch langzaam ging het verkeer
vooruit en men begon in andere landen de
Eng. na te volgen. Kolonel Bake deed in
1834 in Ned. het voorstel een spoorweg tusschen Amsterdam en Keulen aan to leggen,
doch dit vond geen gehoor. 1835 werd in
Duitschl. de eerste spoorweg geopend en in
't zelide jaar in Belgie, tusschen Brussel en.
Mechelen. 1836 verkregen L. J. J. Serrurier (1791/1853), R. Le Chevallier (1776/
1865) en W. C. Brade concessie, een spoorarlem aan
weg tusschen Amsterdam en Ha
te leggen. 1839 werd deze geopend, de proefrit slaagde uitstekend en spoedig begon men
aan het Ned. Spoorwegnet, dat 1906 3094
K.M. lang was. Belgie had 1905 7258 K.M.,
waarbij de lokaalspoorwegen.
De spoorwijdte is verschillend ; normaalspoor 1,435 M. Gewoonlijk rijdt de spoor
hoogstens 80 K.M. per uur ; er rijden echter treinen in Duitschl. (expres-treinen),
die 120 K.M. per uur kunnen rijden, terwig in Fr. een electrische spoor is, welke 140
K.M. per uur kan halen. Dit zijn echter
de hoogste cijfers.
De eerste tram reed in 1770, en wel
op steenen rails en werd getrokken door
menschen, die spoedig door paarden werden
vervangen. In 1905 had Ned. 1979 K.M.
tramwegen.
Sporaden, 2 eilandengroepen in de Egeische
zee, de N.-lijke en Z.-lijke behooren tot Gri.,
de O.-lijke tot Turkije.
(Gri.) verstrooid, verspreid,
Sporadisch,
zeldza am ; van ziekten, niet epidemisch, niet
heerschend, doch wel voorkomend, hier en
daar een geval.
Sporen, kiemwortels, dienen bij de bedektbloeiende planten (Cryptogamen) tot instandhouding der soort, zooals de zaden van
andere planten. Zij bevatten echter niet,
zooals bij de zaden, de kiem van de plant,
doch hieruit ontwikkelt zich deze dadelijk.
Sport, (Eng.) vermaak, uitspanning ; bestond eerst slechts in het wedijveren tusschen menschen in de ontwikkeling der
lichaamskrachten. Sedert de laatste 50 jaren beoefent men deze op allerlei gebied en
vindt in Eng. zijn oorsprong. Men beoefent thans allerlei spelen, verder : rijden,
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boksen, zuemmen, schieten, roeien enz. De
beoefenaars zijn to verdeelen in twee groepen, amateurs en professionaals. De eersten voor eigen, de anderen voor andermans
genoegen, waarmede de laatsten zich echter
een bestaan verschaffen.
Spotvogel, naam voor verschillende vogels,
welke trachten het geluid van andere vogels
na to bootsen. De bekendste is nit Am.
(Mymus polyglotta).
Spraakkunst, (Grammatica) omvat alle wetenschappelijke voorstellingen, verbuigingen
en wetten, die noodig zijn voor de grondige
kennis van een taal.
Sprang, gem., N.-Brab., bij Waalwijk, 1833
inw.
Spree, linkerzijrivier van de Havel, 356
K.M. lang, 181 K.M. bevaarbaar.
(2) (Marinus) bekend Ned. tooneelspeler,
geb. 1876 ; leider der Schouwburg, Stoel en
Spree, te Amsterdam.
Spreeuw, (Sturnus vulgaris) een hier veel
voorkomende zangvogel, heeft een glanzenden, met allerlei kleuren-spelenden vederdos. Velen blijven des winters hier, anderen
trekken naar het Zuiden, doch komen in
Febr.-Mrt. weder hier. Het wijfje legt
eieren.
Sprenger van Eyk, (Mr. J. P.) Ned. staatsman, geb. 1842 ; was 1884/88 minister van
kolonien, 1894/97 minister van financien.
Spreuken, korte, bondige volzinnen, die
elk voor zich een leering inhouden.
(2) een der boeken van den bijbel heeft
men aldus genoemd ; het bevat allerlei wijze
raadgevingen en waarschuwingen ; wordt ten
onrechte aan Salomo toegeschreven.
Springbokken, een antilope-soort.
Springfield, hoofdst., staat Illinois, N.Am., 34,159 inw.
(2) stad, staat Massachusetts, N.-Am.,
62,059 inw.
(3) stad, staat Ohio, N.-Am. 38,253 inw.
(4) stad, staat Missouri, N.-Am., 23,267
inw.
Springstoffen, de verschillende zeer nuttige, doch dikwijls zeer schadelijk aangewende waste of vloeibare stoffen, die de
kracht bezitten om bij overgang in gasvormigen toestand een hevigen druk uit te oefenen op de omgeving. Deze druk kan zoo
sterk zijn, dat zwaren muren en mijnen geheel of gedeeltelijk verscheurd en verbrokkeld worden. Vele dezer stoffen bestaan
slechts uit een stof, andere zijn samengesteld.
Wij noemen : buskruit, schietkatoen, nitroglycerine, picrinezuur, knalkwik, knalzilver,
knalgoud, dynamiet, spring-gelatine enz.
Zie deze artikelen. Zie ook rookloos
kruit. Er zijn zeer vele van deze stoffen, de
fabrikatie is meest zeer gevaarlijk.
Springvloed, een zeer hooge vloed.
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(Saltaria) een fam. der
Sprinkhanen,
rechtvleugelige insecten, hebben zeer lange
achterpooten. Men onderscheidt hoofdzakelijk twee soorten, de Sabel-S. en de Trek-S.
De eerste soort heeft lange sprieten, terwiji
het wijfje van een legboor voorzien is, waarxnede zij de eieren in den grond legt. De

S. is Pen ziekte die berust op de oogzenuwen,
deze zijn dan verwoest of organiech veran-

derd en is niet te genezen. 2e, Grauwe-S.,
komt door de opheffing der doorzichtigheid
der kristal-lens of het kapsel, kan langs operatieven weg genezen worden. 3e, de GroeneS., zoogenoemd, daar het oog een groene
kleur aanneemt ; deze ziekte is nog weinig
bekend, en heeft meest blindheid ten gevolge. Er heeft een overvloedige toevoer van
vloeistof plaats, waardoor spoedig pijn en
ontsteking volgt. Irideotomie (regenbooguitsnijding) kan slechts genezing brengen.
SPRINKHAAN.
Staat, in 't algem. naam voor een groep
van menschen, die georganiseerd in een
tweede soort mist deze beiden. Zij kunnen bond, op een zeker afgebakend gebied, te zaeen eigenaardig geluid voortbrengen, ver- men woven en zich onderworpen hebben aan
vellen tweemaal en voeden zich met planten. een gezamelijk opgelegd gezag, er de
De Trek-S. kunnen, vooral in Afrika, veel vruchten van plukken en de verplichtingen
schade aanrichten en komen meest bij groote nakomen. Ook het regeeringslichaam wordt
massa's voor. Er leeft aan de Kaap de Goede wel den staat genoemd, ofschoon deze den
Hoop nog een grootere soort, welke door de staat vertegenwoordigt.
Kaffers gegeten wordt.
Staathuishoudkunde, Zie Economic.
Sprot, (Clupea sprattus) een kleine haStaatsbankroet, is de toestand waarin een
ringsoort uit de N.- en 0.-zee ; wordt gestaat verkeert, die niet meer aan de verrookt
gegeten. Fen fijnere soort is de
plichtingen voldoen en het tekort niet
ansjovis.

met crediet of leeningen kan dekken.
Staatsblad, een door den Staat uitgegeven courant, waarin alle genomen besluiten worden vermeld. Zoodra een door de
regeering aan.genomen wet in het S. is opgenomen, is deze van kracht en in werking.
Staatscourant, bevat de handelingen der
Staten-generaal, de goedgekeurde statuten
kundige, 1842/1901 ; prof. te Amsterdam.
Spuller, (Eugene) Fr. staatsman, 1835/96 ; van vereenigingen en maatschappijen, vervriend en later secretaris van Gambetta, was slagen, rapporten, wettige fabrieks-; en
handelsmerken enz.
herhaaldelijk minister.
Staatsgreep, noemt men een onverwachts,
Spurrie,
(Spergola) een plantengeslacht
der Anjelieren, komt in Ned. in twee soorten incest gewelddadig, eigenmachtig optreden
voor, een soort wordt veel op zandgrond ver- van een of meerdere personen in een regeering en het veranderen der bestaande
bouwd voor veevoeder.
staatsregel in gen volgens eigen goeddunken
Sputa, (Lat.) de opgehoeste fluimen.
Spyri, (Johanna) Zwits. schrijfster van boe- en meest in eigen voordeel.
Staatsinrichting, is de vorm der regeering ;
ken en werken voor de jeugd, 1827/1901.
de wijze waarop een land bestiiurd wordt
Square, (Eng.) vierkant ; plein.
Squatters, noemt men in N.-Am. de kolo- en de regeering is samengesteld. Zie regeelisten, die zich op de woeste gronden neer- ringsvorm.
Staatsloterij, de uit geldprijzen bestaande
zetten, zonder door betaling eigenaars te
worden. In Australia naam voor de schapen- loterij, die sedert jaren door den Ned. staat
gehouden. wordt en vele mingegoede, dikwijls
fokkers.
Squaws, de vrouwen. der N.-Am. Indianen. arme menschen een gelukje, soms betere
Srinagar, hoofdstad, Kasjmir, Eng.-Indio, levensonistandigheden heeft bezorgd en velen
de kans daartoe biedt.
122,618 inw.
Staatsrecht, is het recht, dat de organisaStaag, algemeene naam voor die ijzersoortie van den staat regelt en de betrekking
ten, die gehard kunnen worden.
(2) (II. P.) Ned. staatsman, lid van du tusschen regeerders en burgers bepaalt.
Staatsschuld, is de schuld, dikwijls onafEerste Kamer, g-eb. 1845 ; was minister van
losbaar, die de staat moest waken, door leeoorlog.
Staalgravures, afdrukken van gegraveer- ningen to sluiten, om de uitgaven to dekken, lietxvelk niet mogelijk was met de gede stolen platen op papier.
Staar, naam van 3 oogziekten. le, Zwarte- wane inkomsten.
Sprundel, dorp, gem. Rukfen, N.-Brab.,
600 inw.
Spruw, (Aphthae) een wit-slijmachtige,
stippelvormige uitslag in de mondholte en
meest op de tong. Komt in twee vormen voor
en meest bij kinderen..
Spruyt, (Cornelis Bellaar) Ned. natuur.

.
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poleon. Zij moest verschillende keeren vluchten en leefde eenige jaren in ballingschap.
Staes, (Joseph) Vlaamsch schrijver, 1828/
1903.
Staffette, buitengewone bode te paard.
Stafford, Eng. graafschap, 3029 K.M. 2 ,
1,234,382 inw. Hoofdst. S., 20,894 inw. ;
schoenfabrieken.
Stagiriter, of Stagiriet, bijnaam van Aristoteles.
Stagnatie, stremming, stilstand, verhindering bederf, verrotting.
Stagzeilen, de verschillende voorzeilen van
een zeilschip.
Staking, algemeene naam voor het gemeenschappelijk neerleggen van den arbeid, door
een aantal werklieden, om zoodoende pressing
uit te oefenen op de werkgevers ter verkrijging van verbetering of de inwilliging
van gestelde eischen. Zie werkstakingen.
Staket, of staketsel, paalwerk, paalomheifling.
Stalactiet, druipsteenkegel.
Stalagmiet, druipsteenkorst.
Stalie, koorstoel ; voorste rij zitplaatsen,
gelijk-vloers in een schouwburg.
Stalybridge, stad, Eng. graafschap Chester, 27,674 inw.
Stamboeken, naam voor de boeken, waarin de afstamming verwantschap van de
verschillende rasdieren worden genoteerd.
In Ned. sedert 1873.
Stamboel, Turksche naam voor Constantinopel.
(2) Turksche gouden munt, ongeveer 5 gld.
Stambulow,
(Stephan) Bulg. staatsman,
1855/1895; was 1887r94 minister van binnenl. zaken en premier, gestorven aan een
aanslag.
Stammier,
(Rudolf) Duitsch jurist, geb.
1856 ; prof. te Halle. Schreef o. a. „Die
Theorie des Anarchistmus".
Stamper, is in de botanie de naam voor
het vrouwelijke voortplantingsorgaan ; bevindt zich in het midden der bloem en ontwikkeit zich na de bevruchting tot de vrucht
of vruchten. De vormen zijn zees verschillend,
elke bloemsoort heeft een eigen worm van
stamper
Stamproij, gem., Limb., 1399 inw.
Stamtonen, de tonen zonder verdere teekens : a. b, c, d, e, f, g of do, re, mi, enz.
Standaard, banier, veldteeken, veldvlag ;
richtsnoer, maat, model, grondslag, voorbeeld.
Standdaarbuiten, gem., N.-Brab., bij Ze-—
venbergen, 1772 inw.
A. L. G. I3ARONES VAN STAEL--HOLSTEIN.
Stanford, (Charles Villier) Eng. componist,
dochter van den Fr. minister van financien, geb. 1852.
Necker ; kreeg door haar optreden en haar
Stanhope, (Charles, graaf van) Eng. poliwerken in de meeste landen veel invloed, tieus, 1753/1816, uitvinder der eerste ijzeren
doch vooral door haar optreden tegen Na- boekdrukpers.

Staatssocialisme, het planmatig, langzaam
ingrijpen van den staat in maatschappelijke
verhoudingen en bestaande regelingen, met
het uitgebreide doel der vergemeenschappelijking; b.v. het in bezit nemen door den
staat van de spoorwegen, de post, telegraaf, scholen, fabrieken, landerijen enz.
Staatswetenschap, alle wetenschappen en
kennis, de staten betreffend. Is gedeeltelijk
historisch en ten deel toegepast.
duurzaam,
bestendig,
Stabiel,
(Lat.)
vast.
vastheid, duurzaamheid, beStabiliteit,
stendigheid.
Staccato, (It.) afgekort : stacc., afgestooten, de tonen kort en gescheiden laten hooren.
Stad, noemt men de deelen van een gemeente, die een eigen administratie hebben,
bestaan ook dikwijls uit een geheele gemeente en sons uit deelen van twee gemeenten
Stad-aan-'t-Haringvliet, gem., Z.-Holl., bij
Sommelsdijk, 1049 inw.
Stade, Pruisisch regeeringsdistr. in Hannover, 6786 K.111. 2 , 403,302 inw. Hoofdst.
S., 10,545 inw.
Stadhouder, naam voor hem, die een land
of landsdeel voor een souverein bestuurt
of regeert. In de 16e eeuw weed deze titel
aan Willen den Zwijger, stadh. van Holl.,
Zeel. en Utrecht, gegeven. De prinsen van
Oranje behielden dezen titel tot 1795. De
tijd van hun regeering wordt stadhouderlijk
tijdperk genoemd.
(Gri. : Stadion) een oud Gri.
Stadium,
baan voor wedloopen, 600 voet lang. (2)
een tijdperk, een maat, een afdeeling, b.v.
van een ziekte, van den groei.
Stadskanaal, een kanaal in Gron. Hieraan
het stadje S. met ongev. 4000 inw., gem.
Onstwedde.
Stael-Holstein,
(Anna Louise Germaine,
barones van) Fr. schrijfster, 1766/1817;
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Staten-eiland,
eiland bij New-York, 110
Stanislau, stad in O.-Galicia, 29,628 inw. ;
K.M. 2 , behoort tot Groot-New-York.
handel en industrie.
Staten-generaal, of generale staten, naam
Stanislaus, heilige, L030/79 ; werd onthoofd,
beschermheilige van Polen ; gedenkdag : 7/5. voor de Ned. volksvertegenwoordiging, be(2) I, koning van Polen, 1677/1866 ; werd staat uit twee kamers, Eerste en Tweede.
1704 tot koning gekozen, moest na 2 weken Zie aid. of zie Ned.
Stathmograaf, een instrument tot meting
vluchten. (3) II, laatste koning van Polen,
1732198; werd onder Russ. invloed 1764 geko- van de snelheid van rijtuigen, sporen, enz.,
zen, protesteerde tegen de deelingen van dat tevens deze snelheid opteekent.
Statie, de samenkomsten der Christenen
Polen, deed 1795 afstand.
(Frederik Arthur) Eng. staats- in de eerste eeuwen, die met veel ceremonieel
Stanley,
man, geb. 1846 ; was eeniga malen minister en en met vasten gepaard gingen.
Station,
stand, oponthoud, aanlegplaats,
1888j93 gouverneur van Canada.
(2) (Henry Moreland), eigenlijk James Row- verblijfplaats.
Stationair, stilstaand, verblijvend, bestenland, vermaard Eng. reiziger ; geb. 29/1
1841 ; bereisde Turkije, Klein-Azie, Abessinie, dig.
Statistiek, wetenschap, die zich met de
ging 1871 nogmaals naar Afrika om Livingstone to zoeken, dien hij spoedig vond, ging cijfers, de uitkomsten, zoover deze onder
1874 en daarna nog verschillende andere kee- cijfers zijn to brengen, bezighoudt, welke
ran, naar de binnenlanden van Afrika, waar verkregen zijn uit waarnemingen op allerlei
hij allerlei ontdekkingen deed, verschillende of bij rya op ceder gebied. Uit de vergelijking
handelsstations stichtte en daardoor de stich- van deze cijfers over een zeker tijdperk,
ter van den Congostaat werd. Gest. 10/5 1904 kan men den voor- of achteruitgang lezen
to Londen. en door weer vergelijking met de cijfers uit
Stapelwolken, groote, ronde wolken, welke andere plaatsen, streken of landen, kan
men de oorzaken vinden van den voor- of
doen denken aan hooge bergen.
gem., Overijsel, bij Zwolle, achteruitgang.
Staphorst,
Statuten, wetten, verordeningen ; grondsla5870 inw.
Staraje-Russa, stad, Russ. gouv. Nowgo- gen, wetten van een vennootschap, vereeniging enz.
rod, 15,234 inw.
ambt van Noorwegen, 9147
Stavanger,
Stargard, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
K.M. 2 , 127,592 inw. Hoofdst. S., aan de
Stettin, 26,858 inw.
Staring, (Antoni Winand Christiaan) Ned. N.-zee, 30,613 inw., haven, handel, visdichter, 1767/1840 ; schreef kernachtige, scherij, haringuitvoer.
Stavenisse, gem., Zeel., bij Tholen, 1746
geestrijke gedichten.
Starkenburg, prov. van het groothertog- inw.
Staveren, Staveren, gem., Friesl., aan de
doin Hessen, 3019 K.M. 2 , 489,512 inw. ;
Z.-zee, met haven, 974 inw. Een der oudste
hoofdst. Darmstadt.
Starobjelsk, stad, Russ. gouv. Charkow, plaatsjes van Ned., was eens de residentie
der Friesehe koningen.
13,128 inw.
Stawropol, Russ.- Kaukasisch gouv., 60,597
Starodub, stad, Russ. gouv. Tsjernigow,
K.M. 2 , 876,298 inw.; hoofdst. S., 41,521 inw.
24,841 inw.
Steamer, (Eng.) stoomer ; stoomschip.
stad, Russ. gouv.
Staro-Konstantinow,
Stearine, de vaste bestanddeelen van verWolhynie, 16,527 inw.
schillende vetten, kleur en reukloos, in
Starten, het afgaan bij een wedstrijd.
Starter, (Eng.) hij, die bij wedstrijden het alcohol en aether licht op to lessen.
gem., Gron., bij Appingedam,
Stedum,
teeken geeft tot vertrek, tot afrit.
Stary Oskol, stad, Russ. gouv. Kursk, 2286 inw.
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Steele,
16,662 inw.
Stassfurt, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Dusseldorf, 12,245 inw. ; steenkoolmijnen.
Steelton, stad, staat Pennsylvania,
Marienburg, 20,011 inw. ; industrie, zout12,066 inw.
inijnen.
Steen, (Jan) een beroemd Ned. schilder,
Statenbijbel, de Ned. bijbelvertaling, op
een der meest populaire kunstenaars, geb.
orde der Staten-Generaal vervaardigd.
Statenbond, eon vereeniging van verschil- 1626 to Leiden, gest. 1/2 ( ?) 1679. Omtrent
lende Staten, die echter alien op zich zelf zijn loszinnig laved worden vele verholen
een Staat blijyen, doch ten deele een ge- gedaan, toch schilderde hij echter vele stukzamelijke politiek hebben. Daartegenover ken ; over Europa zijn 200 stukken verstaat een vereeniging van landen, die zich spreid, terwijl nog wel 300 anderen
nauw aaneensluitende t e zamen eigenlijk hem genoemd worden, In al zijn werken
cien land vormen, b.v. Zwitserland. Dat spreekt een geestige trek en verschillende
zijn zelfs vol humor.
Imemt, men bondsstaten.
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(2) (Johannes) Noorw. radicaal staats- Palaeozoische formatie ; bevat buiten het
man, geb. 1827 ; was 1898/1902 eerste steenkool, zandsteen en leileem, verder kruipende dieren en insecten. Het draagt de
Minister.
Steenbergen, gem., N.-Brab., bij Bergen- bewijzen van een weelderigen plantengroei
bij een tropisch klimaat met neveligen dampop-Zoom, 8487 inw.
Steenbok, (Ibex) een fam. der holhoorni- kring, die tevens rijker moet zijn geweest
gen, geslacht van geiten, draagt met knob- aan zuurstof dan heden. Ook moet het
belige ringen voorziene horens, bewoont klimaat over geheel de wereld tamelijk gelijk
dikwijls de hoogste bergen der Oude-Wereld. zijn geweest.
Steenkoolgas, is een brandbaar gas, dat
Komen ook in de koude N.'lijke bergen
veer, in Siberie, doch ook in Arabie en Abes- ontstaat bij droge distillatie van steenkool.
sinie. Het is een behendig klimmer en een (Zie ook Gas). Ontdekt door Clayton, 1664
en 1786 door Dundonald toegepast. Bij de
uitstekend springer.
(2) het 10e teeken in den Dierenriem, fabrikatie ontwikkelen zich tevens verschilsterrenbeeld tusschen Waterman en visschen. lende andere stoffen, o. a. ammoniak en
gem., Geld., bij Doesburg, teer, terwijl het gas bestaat uit vele verbinSteenderen,
dingen. Op de afbeelding is een schematische
3433 inw.
Steen der wijzen, de stof, die de alchemis- voorstelling der fabrikatie gegeven. A is het
vuur waarmede de retorten B, met steenkool
ten zochten.
Steendruk,
(lithographic) een uitvinding gevuld, verwarmd worden. Door de buis C
van Senefelder, (Zie ald) om door middel stijgt het gas op en komt in een buis met
van geteekende steenen afdrukken to maken. water D, alwaar zich de teer verdicht, terDeze bests steenen daarvoor worden bij wijl het gas door de bovenste buis in de
buizen F komt. her wordt het gas dus nog
Solenhofen in Beieren gevonden.
sneer afgekoeld en de prod. komen in het onderste reservoir. Daarna komt het in de afdeeling G, de zoogenaamde waschinrichting.
Hier scheiden zich de ammoniak en andere

vase
*---

Okr,-.afe,leo4

STEENKOOLGAS-FABRIKATIE.

Steenkool, de als mineraal in de natuur
voorkomende kool van plantaardigen oorsprong. Heeft een koolgehalte van 70 tot
96 % en is de belangrijkste brandstof, die
men thans heeft, tevens is het nuttig voor
allerlei stoffen die daaruit bereid worden,
o. a. het lichtgas. De steenkoollagen worden
gevonden in de daarna genoemde formatie.
De kool is meest zwart. soms bruin en wordt
genoemd naar den vorm waarin het gevonden wordt : schilfer-, blader-, grove-, vezelof roetkool. Het is ontstaan nit plantaardige
stoffen, die onder hoogen druk afgesloten zijn
van de lucht. De stof verloor daardoor langzaam veel zuurstof en waterstof, terwijl
de koolstof overbleef. In dichte steenkool
vindt men zelfs nog veel van den organischen bouw terug en kan men dikwijls duidelijk boomstammen, zelfs geheel onbekende,
met de ringen en vormen waarnemen. Zie

stoffen af. In de afdeeling H, de kalkkist,
wordt het gas gereinigd van koolzuur en
zwavelwaterstof en komt daarna in het reservoir I, waar het geperst wordt in de buizen J en geschikt is voor gebruik.
Steensel, dorp, gem. Diuzel en Steensel,
N.-Brab., 300 inw.
Steentijdperk, is in de oudheidkunde het
tijdperk, waarin de menschen nog niet bekend
waren met metalen en alle voorwerpen,
hoofdzakelijk werktuigen, van steen, hout en
hoorn waren vervaardigd. Is verdeeld in
het Palaeolithische- en neolithische tijdperk
of oude en nieuwe tijdperk. Het eerste heeft
ruwe, onbewerkte steenen, het tweede geslepen of gepolijste.
Steenwijk,
gem., Overijsel, bij Zwolle,
6090 inw.
Steenwijkerwolde,
gem., Overijsel, bij
Steenwijk, 6028 inw.
Steeple-Chase, (Eng.) wedrennen met hinook Mijnbouw en Kool.
Steenkoolformatie, de derde formatie der dernissen.
Encyclopaedie 44
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meer in Centraal-Afrika, metaal, dat door een slag of stoot een juiste
toonhoogte aangeeft, volgens welke dan alle
dorp, gem. Weststellingwerf, andere tonen gevonden kunnen worden.
Steggerda,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Stendal,
Friesl., 1300 inw.
muskietsoort, die de gele Maagdenburg, 22,071 inw. ; industrie.
Stegomaya,
Stenograaf, snelschrijver ; iemand die wat
koorts veroorzaakt of overbrengt.
Steijn, (Martinus) president der voorma- gesproken wordt stenographisch opneemt.
Stenographie,
snelschrift ; een verkort
lige republiek Oranje-Vrijstaat, geb. 1857;
was sedert 1889 landrechter te Bloemfontein, schrift met bijzondere teekens, waardoor het
werd 1896 tot president gekozen en 1901 mogelijk is bijna, of soms geheel, zoo snel to
schrijven als er gesproken wordt. Hierdoor
herkozen, doch sedert 1902 buiten dienst.
Steil, dorp, gem. Tegelen, Limburg, 400 kunnen redevoeringen woordelijk weergegeven. worden. Werd reeds in de oudheid
inw.
Stein, gem., Limb., bij Meerssen, 2229 inw. bedreven en vond het eerst weer toepassing
(2) (Ludwig) Hong. phil., geb. 1859; in Eng., 1602. Sinds dien tijd zijn voor elke
taal, soms verschillende stelsels samengesteld.
prof. te Bern.
Stentor, een Gri. held voor Troje, had vol(3) (Friedrich von) Duitsch zooloog,
gens Homerus een 50-voudige stem.
1818/85.
een seer sterke stem ; geStentorstem,
(4) (Heinrich Friedr. Karl, vrijheer von)
Duitsch staatsnian, 1757/1831 ; wilde het yolk noemd naar Stentor.
Stephanie, prinses van Belg., dochter van
tegen Napoleon opzetten, moest 1808 vluchkoning Leopold II, van Belg. geb. 1864;
ten.
'
van
Steinamanger, hoofdst., Hong. komitaat, huwde 1881 met kroonprins Rudolf
Oostenrijk, werd '89 weduwe, hertrouwde
Elsenburg, 24,751 inw.
Stekelbaars, een bekende kleine vischsoort, 1900 met Elemir, graaf van Lonyay.
(2) groothertogin van Baden, 1789/1860;
draagt een stekel op den rug ; in Ned. twee
geb. Beauharnais, werd door Napoleon als
soorten.
(Echinodermata) zijn die dochter aangenomen en verheven tot „fine
Stekelhuidigen,
dieren, met een vijfstraligen bouw ; hebben de France".
allerlei vormen en een kalkachtige, meest steStephanus, naam van 10 pausen. I, heilige;
254/57 ; gedenkdag 2/8. II, 752 ; overleed
kelsdragende opperhuid. Leven alle in zee.
Stekelvarken, (Histricina) een fam. der eenige dagen na zijn verkiezing ; wordt niet
knaagdieren, met gedrongen bouw en stem- gerekend. II, 752/57 ; kreeg van Pepijn het
exarchaat, dat de grondslag werd voor den
kerkstaat. III, 768/771. IV, 816/17 ; kroonde
Lodewijk den Vrome. V, 885/891. VI, 896/97 ;
stierf in de gevangenis. VII, 929/31. VIII,
939/42 ;- werd. in de gevangenis geworpen.
Ix, 1057/58; onder hem de scheiding van
Gri. en Rom. kerk.
(2) koningen van Hong. I, heilige, 997/
STEKELVARKEN.
1038 ; voerde het Christendom in. II, 1116/31.
III, 116/72. V, 1270/72.
pen kop, is geheel bezet met stekels ; leeft
(3) koning van Eng., 1135/51, geb. 1105.
van bladen, vruchten en boomschors ; eenige
Stephenson, (George) de grondlegger van
soorten leven onder den grond.
Stekelvinnige visschen,
visschen wier
voorste en achterste vin met een stekel voorzien is.
Steketee, (Johanna) Ned. schrijfster, geb.
1875.
bij Sommelsdijk,
Stellendam, gem.,
1586 inw.
(Arnoldus Wilhelmus) Ned.
Stellwagen,
taalkundige en literator, geb. 1844.
moerasvogels, (grallatores)
Steltloopers,
een orde van vogels, wier pooten geschikt
G. STEPHENSON.
zijn om in het water, in poelen en plassen to
loopen, deze zijn dun en lang.
he
spoorwegwezen, 1781/1848 ; bouwde de
Stempel, zie Stamper.
eerste bruikbare locomotief, na de uitvinStemrecht, Zie Kiesrecht.
ding van Travithik, die 1812 gereed was
Stemvork, een hoefvormig gebogen stukje en 24 K.M. per uur ken rijden. Bouwde
Stefanie-meer,

930 K.M 2 .
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1825 den eersten spoorweg. Zijn zoon Robert, grootte. Alle sterren schijnen zich in een
1803/59, ingenieur, legde den spoorweg tus- zekere richting te bewegen. Al deze sterren
schen Liverpool en Birmingham aan en noemt men meest vaste sterren, omdat zij op
bouwde de Britanniabrug to Londen. geregelde tijden te zien zijn en een vaste
Steppe, woestijn ; uitgestrekte waterarme baan hebben. Daartegenover staan de valstreek.
lende sterren. Dit zijn de verschietende,
Stare, (Fr.) eenheid voor kubieke- of in- lichtende punten, die men des avonds bij
houdsmaat.
helderen hemel kan waarnemen, vooral in
Stereochemie, de leer der ligging en rang- Augustus, November, December en April,
schikking der atomen en moleculen.
doch ook op andere tijden. Volgens eenige
Stereographie, (Gri.) perpectieve voorstel- geleerden zijn dit rondzwevende deelen van
ling van lichamen van een zijde.
nit elkander gespatte hemellichamen, welke
Stereometer, instrument tot meting der vo- door de aantrekkingskracht der aarde met
lumen van lichamen.
de bovenste lagen van onzen dampkring in
Stereometrie, het berekenen van den in- aanraking komen en daar beginnen te
houd en oppervlakte van lichamen.
gloeien door de snelheid, terwij1 soms deze
Stereoscoop,
een optisch werktuig, dat als meteorsteenen op de aarde vallen.
platte beelden voor ons oog vertoont als
Sterrenbeelden, dit zijn de groepen waarin
verheven.
men de bij elkander geplaatste sterren heeft
Stereotiep, blijvend, onveranderlijk.
gedeeld. De oude sterrenkundigen zagen in
Stereotypie, het drukken met vaste druk- den hemel allerlei gedaanten van dingen en.
platen ; het drukken met platen, die niet uit personen en gaven daaraan allerlei mytholosse letters bestaan, doch uit een stuk.
logische namen ; door deze uit te teekenen
Steriel, (Lat.) onvruchtbaar.
kon men alle bekende sterren op deze platen
Steriliseeren s het onvruchtbaar, kiem vrij terug vinden. Hoewel de namen voor de
waken, b.v. van melk. groepen nog bestaan, heeft men de platen en
Sterke drank, dranken die alcohol bevatten. teekeningen vervangen door bij elkander
Sterkrade, dorp, Pruisisch regeeringsdistr. aangehaalde sterrenpunten. Zie b.v. Beer.
Dusseldorf, 15,004 inw. ; industrie.
Sterrenkaarten, afbeeldingen en teekeninSterling, Eng. muntvoet. Pond S., is 20 gen van gedeelten van den hemel met de
shilling, ± f 12.—.
daarin voorkomende sterrenbeelden.
Sternberg, stad in Moravia, 15,195 inw.
Sterrenkijker, zie telescoop.
Sterren, zijn de schijnbare vaste, lichtende
Sterrenkunde, Astronomie ; de wetenschap
punten in het heelal, waartoe ook onze die zich bezighoudt met de bewegingen, de
aarde behoort. Hun aantal mag zeer 7ekor wetten, de eigenschappen der hemellichaoneindig worden genoemd en hoe Aerk de men. Deze word reeds in de grijze oudheid
kijkers, waarmede de mensch het oog beoefend en men spreekt zelfs van 23 eeuwen
wapent en den blik verwijdt, ook zijn, steeds voor Chr. in China over de lengte der zonneontdekt men weer achter de reeds zichtbare jaren. Men heeft er van of de lle en 12e
sterren weer sterren en de flauwste nevel- eeuw voor Chr. sterrenkundige waarneminvlekken bleken steeds weer to bestaan uit gen en in 7e eeuw voor Chr. voorspelde Thaeen groot aantal sterren. Verbazend is hun les een zoneclips.
aantal, maar niet minder hun afstanden en Sterrenwacht, observatorium ; een gebouw,
bewegingen. Van weinige sterren heeft men een inrichting alwaar men allerlei sterrendoor middel der parallaxis den afstand
kundige instrumenten heeft en waar men
nen berekenen, doch nog zeer weinig is om- voortdurend waarnemingen doet.
trent grootte bekend, daar zij geene zichtSterrenwichelarij, (astrologie) is de kunst
bare middellijn hebben. Toch heeft men de om uit den loop der sterren de toekomst te
mosso van eenige sterren kunnen vergelijken voorspellen en vooral het toekomstiglot van
met die van de zon. Volgens hun lieht- een mensch. Deze heeft zich van uit Chalsterkte, (dat is beslist niet volgens grootte) daea over de wereld verspreid, waarom de
heeft men de sterren in groepen gedeeld. Rom. de sterrenwichelaars meest Chaldaeers
Tot die van de eerste grootte behooren niet noemden. Zij heeft langen tijd gebloeid en
vele, slechts 14 zijn voor onze gewesten te vele wichelaars hadden grooten invloed, terzien. De zes eerste klassen zijn met het wijl ook de grootste wijsgeeren deze kunst in
bloote oog waar te nemen. Er zijn sterren, bescherming namen. Eerst na Copernicus
die samengesteld zijn uit 2, 3 soms 4 sterren, begon de wichelarij te verminderen.
Sterven, zie Dood.
die zich meest om elkander wentelen. Ook
kan men van verschillende sterren het ver- Stethoscoop, een geneeskundig instrument
wijderen en naderbij komen waarnemen, zoo- om den hartslag en de beweging der longen
dat zij soms zoo groot zijn als die van de te hooren.
Stettin, Pruisisch regeeringsdistr., prov.
eerste en later als die van de 6e of 7e
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Pommeren, 12,079 K.M. 2 , 857,807 inw.;
hoofdst. S., 210,702 inw. ; eerste zeehandelsertad van Pruisen, scheepsbouw en industrie.
Stettiner Haff, zie Pommersche Haff.
stad, staat Ohio, N.-Am.,
Steubenville,
14,349 inw.
Steur, (Acipenser) een familie der kraakbeenige visschen, kunnen zeer groot worden,

STEUR.
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aan 't hoofd en collegiaatstiften, zonder bisschop. Ook bij de reformatie blevbn deze inrichtingen bestaan.
Stifter,
(Adelbert) Duitsch schrijver en
dichter, 1806/68.
Stigma, (Gri.) steek, merk, brandmerk ;
smaad, schande.
Stiffsel, (Amylum) zetmeel ; de meest voorkomende stof in het plantenleven ; vermengd
of aangemaakt met water vindt het allerlei
toepassing.
Stijns,
(Reimond) Vlaamsch schrijver,
1850/1906. Zie I. Teirlinck.
Stikstof, (Nitrogenium) een kleur-, reuk en
smakeloos gasvormig element, dat in 79 %
in de dampkringslucht aanwezig is en met
koolstof, zuurstof en waterstof het bestanddeel vormt van de plantaardige en dierlijke
lichamen. Onder 28° Cels. samengedrukt tot
een spanning van 200 atmosfeer, zal het na
plotseling ontsnapping tot vloeistof overgaan. Verbindt zich rechtstreeks met weinig
stoffen, is in water en alcohol op te lossen.
Stikstofoxyde,
ontstaat bij werking van
verschillende metalen op salpeterzuur ; is
kleurloos, verdicht zich tot vloeistof bij 11 °
Cels. onder een druk van 104 atmosfeeren,
verbindt zich rechtstreeks met de zuurstof
der lucht onder vorming van roodbruine
dampen en vormt dan stikstof-peroxyde.
Stikstofwaterstof, een kleurloos gas, licht
in water op to lossen, bestaat uit 2 deelen
stikstof en een deel zuurstof ; heeft een stekenden geur en vormt met gassen een ontplofbare stof.
Stiifser Joch, (Giogo di Stelvio) bergrug
der Raetische Alpen, bij Tirol, 2756 M. hoog.
Pas tusschen It. en Tirol met goeden straatweg, 1820/24 door O.-rijk gebouwd.
Stilgebauer, (Eduard) Duitsch romanschrijver, geb. 1868 ; schreef o. a. „Glitz Grafft".
Stilist, steller, schrijver.
Stilleven, noemt men een voortbrengsel der
beeldende kunst, dat slechts onbezielde voorwerpen als onderwerp heeft, b.v. vruchten,
dood wild, gevogelte, bloemen en dikwijls
een combinatie van deze.
Stille Zuidzee, zie Zuidzee.
Stillwater, stad, straat Minnesota, N.-Ain.,
12,318 inw.
Stimulans, (Lat.) prikkel, opwekking.
Stinde, (Julius) Duitsch schrijver, 1841/
1905 ; schreef humoristische en populaire natuurwetenschappelijke werken.
Stinissen, (Pieter Jacob) Vlaamsch schrij
ver, geb. 1847.
Stinkdier, (Mophitis) een,creslacht van dassen in N.-Am., zijn nachtdieren, 40 c.M.
lang. Zij -worden om hun pels veel gezocht.

sours 3 M. ; leeft ook in onze rivieren.
Stevenson, (Robert) Eng. ingenieur, 1772/
1850 ; bouwer van verschillende vuurtorens.
Stevensweerd, gem., Limb., bij Roermond,
1053 inw.
Steward, (Eng.) hofmeester, rentmeester,
proviandmeester.
Steyr, stad, in Opper-O.-rijk, aan de monding van de 80 S.M. lange S. in de Enns,
17,592 inw.
(Het) oude naam voor de prov.
Sticht,
Utrecht; het daarbij behoorende deel van
Overijsel werd meest Oversticht genoemd.
Stieltjes, (Dr. Thomas Johannes) Ned. waterbouwkundige, 1819/78 ; maakte nieuwe
plannen voor de droogmaking der Z.-zee.
Stiens, dorp, gem. Leeuwarderadeel, Fries1.,
2500 inw.
Stier, manlijk rund.
(2) het tweede teeken in den dierenriem,
tusschen Ram en Tweelingen ; bevat o. a.
het Zevengesternte en de ster Aldabaran (le
grootte).
een wreed volksvermaak,
Stierengevecht,
thans nog in Sp. bestaande, doch voorheen
reeds bij de Rom. in gebruik, n.l. het strijden van een mensch te voet of te paard
(terero of toreador) tegen een (eerst getergden) stier, waarbij de laatste moet gedood
worden, doch waarbij ook zijn bestrijder wel
valt.
Stiermarken, hertogdom en kroonland van
O.-rijk-Hong., 22,428 K.M. 2 , 1,356,494 inw.,
meest Duitschers, waarvan 99 % Kath. Is
een Alpenland, slechts aan de O.'lijke grenzen vlak. 48 % der oppervl. is met bosschen
bezet. Er is landbouw, veeteelt, verder
mijnbouw en eenig wijnbouw, ook handel en.
industrie. Landdag : 63 leden ; 23 afgevaardigden in den Rijksraad. Hoofdst. Graz of
Gratz. Het land was in de lle ceuw een
Duitsch markgraafschap en kwam 1192 aan
Oostenrijk.
Stift of Sticht, een kerkelijke instelling
met; bijzondere rechten en begiftigd net
legaten, die met de laden en gebouwen ens.
een geestelijke corporatie vormt. De eerste Verspreiden, wanneer zij vervolgd worden,
vormen waren de kloosters. Men onder- wel twee meter ver een stinkende vloeistof
seheidde aarts- of hoog S., met een bisschop nit twee klieren aan den aars.
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Stipa, een grassoort, veel in de Russ. steppen voorkomend.
Stiphout, gem., N.-Brab., bij Helmond,
690 inw.
Iersch graafschap, 1208 K.M. 2,
Stirling,
142,338 inw. Hoofdst. S., 18,403 inw.
Stirner, (Max) pseud. van Kaspar Schmidt.
Zie ald. no. 3.
Stitswerd, dorp, gem. Kantens, Gron., 400
inwoners.
zuilenzaal, zuilenhal in 't oude
Stoa,
Athene ; in 't bijzonder de school waar Zeno
onderwijs gaf, zoodat zijn leer de StoIcijnsche leer werd genoemd.
Stockholm, zie Stokholm.
Stockport, stad, Eng. graafschap Chester,
78,871 inw.
Stocks, (Eng.) geldswaardige papieren.
Stockton, stad, staat California, N.-Am.,
17,506 inw.
Stockton upon Tees, stad, Eng. graafschap
Durham, 61,476 inw. ; haven, scheepsbouw.
Stoett, (Frederik August) Ned. literator,
geb. 1863.
Stof, (1) alles wat is, wat bestaat is samencresteld uit een groot aantal verschillende
aoffen, die terug gebracht kunnen worden
tot eenige soorten. Het is overal, zonder
stof is niet denkbaar, kan niet bestaan. Het
is de kracht en de oorzaak van alles.
(2) de in 't luchtruim rondzwevende fijne
lichaampjes, die dikwijls zeer schadelijk zijn.
(3) geweven goederen.
Stoffel, (J.) Ned. literator, geb. 1852.
Stofwisseiing, de natuurlijke, gezamenlijke
verrichtingen in de organismen. Het bestaat
in het omzetten van de ingevoerde stoff en
(voedsel en lucht) in bestanddeelen, noodig
voor het lichaam, welke ale na verloop
van tijd met de niet bruikbare deelen der
lucht en van het voedsel het lichaam weer
verlaten, terwijl ook door de huid, door middel van zweten enz. vele stoffen het lichaam
weer verlaten.
Stoicijn, een aanhanger van het Stoicisme ;
(fig.) onverzettelijk, ongevoelig, onaandoenlijk mensch.
Stoicisme,
Stoisehe phil. of Stoleijnsche
leer, de leer door Zeno, 308 v Chr. verkondigd, dat de stof positief en God actief
moest worden beschouwd en dat de kracht
in de stof is. Verder dat de ervaring de
grondslag is van de kennis en deugd en
ongeschokte zielerust het hoogste goed en
laster het eenigste kwaad is. De wijze moet
zich onder de natuurwetten stellen en zich
boven smart en vreugde verheffen. Het
seven is slechts een der onverschillige Bingen en daarom is zelfmoord geoorloofd.
Deze leer werd eenige malen gewijzigd,
uitgebreid en langen tijd in bescherming
genomen.
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fabrieksstad,
Stoke-upon-Trent,
Eng.
graafschap Stafford, 30,456 inw.
Stokholm of Stockholm, Zweedsch leen,
7611 K.M2 ., 172,852 inw. ; met hoofdst. S.,
tevens hoofd- en residentiestad van Zwed.,
324,488 inw., gelegen aan de 0.-zee op verschillende eilanden. Er zijn groote schoone
gebouwen, allerlei inrichtingen, kerken, paleizen, verder handel en industrie.
Stokvis, (Barend Joseph) Ned. geneesknndige, 1834/1902; prof. to Amsterdam.
Stokvisch, harde, gedroogde visch, meest
van kabeljauw.
Stola, voorheen een ouderwetsch vrouwen
en pronkgewaad, thans de handbreede sjerp,
welke de priesters om den hals dragen, met
de uiteinden voor op het lichaam, als teeken
van hun waardigheid.
Stolberg, een oud Duitsch gravelijk geslacht
uit het Harz-gebied, dat 1412 rijksgravelijk
werd en zich 1645 splitste in twee linien.
Hieruit werd geboren. Juliana van Stolberg.
Zie Juliana.
(2)
stad , Pruisisch
regeeringsdistr.
Aaken, 17,249 inw.
Stollen, het overgaan van vloeistoffen in
vasten vorm.
Stolp, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Coslin, aan de Stolpe, een kustrivier in Pornmeren, 27,293 inw.
Stoiwijk, gem., Z.-Holl., bij Schoonhoven,
2309 inw.
Stolze, (August Wilhelm) de bewerker van
het meest verbreide Duitsche stenografische
6ysteem, 1798/1867.
Stoma, (meervoud Stomata) zijn de uiterst
kleine huidmondjes der plantenbladen, waardoor de uitwisseling plaats heeft der gassen.
Stomachus, (Gri.) de maag.
Stomata, zie Stoma.
Stomheid,
het onvermogen tot spreken.
Dikwijls de ziekte der hersenen of der spreekwerktuigen, doch meest het gevolg van doofheid. Zie doofstom.
Stompwijk, gem., Z.-Holl., bij Voorburg,
3424 inw.
Stone, (Eng.) steen ; handelsgewiclat, 6.35
K . G.
Stoom, de vorm van water bij hitte de
spanning is sterk naar mate der persing en
warmth.
Stoomhamer, Zie Hamer.
Stoomketel, een inrichting, waarin voor industrieele doeleinden, water in stoom wordt
omgezet. Is naar den vorm onderscheiden in
liggende en staande ketels en ketels die vervoerbaar zijn of daartoe dienen, als lokomobielen, locomotieven enz.
Stoommachine, een werktuig, waarmede
door middel van stoom, arbeid wordt verricht ; hebben vele verschillende vormen en
toepassingen, doch berusten meest op het op
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en neer of heen en weer gaan van een stang,
verbonden aan een stoomschuif, welke beweging in alle andere bewegingen wordt omgezet.
Stooter, naam van een oud-Ned. geldstuk,
ongev. 121 cent.
Stoppeldijk, gem., Zeeland, 1635 inw.
Storch, (Ludwig) Duitsch romanschrijver,
1803/81.
Store, rolgordijn, zonnescherm. Magazijn,
winkel, voorraam.
Stork, (D. W.) lid van de Eerste Kamer,
geb. 1855.
Stormram, stormtoren, een der krijgswerktuigen der Ouden, waarmede poorten of
muren opengestooten konden worden.
Stormvogels,
een fam. der zwemvogels,
leven op de rotsachtige eilandjes, voeden zich
met visch, kwallen enz. ; gelijken wel iets op
meeuwen.
Storthing, de Staten-Generaal van Noorwegen. Bestaat uit Lagthing (Eerste-) en Odelsthing (tweede kamer).
Stossel, (Anatoly Michailowitsj) Russ. generaal, geb. 1848 ; streed tegen Turkije en
China. 1903 kommandant van Port-Arthur,
moest deze vesting 3/1 1905 overgeven,
waarvoor hij bij zijn aankomst in Rusl. in de
gevangenis werd geworpen.
Stotteren, een spraakstoornis, doordat bij
het spreken ook andere spierbeweging der
spreekorganen plaats heeft.
Stourbridge, stad, Eng. graafschap Worcester, 16,302 inw. ; steenkoolmijnen.
Stout, krachtig, donker Eng. bier.
Stoutenburg,
gem., Utrecht, bij Amersfoort, 880 inw.
Stowe, Zie Beecher-Stowe.
Straaldieren, stekelhuidigen.
Straatsburg, hoofdst. van Elzas-Lotharingen, 15,041 inw. ; aldaar Munsterkerk met
beroemd uurwerk ; allerlei industrie. S. was

Str
Strabisme, (Gri.) het scheelzien.
Strabo, Gri. aardrijkskundige, 66

v. tot 24
na Chr. De meeste zijner werken bleven bewaard.
Stradivari, (Antonio) meester in den vioolbouw, 1644/1737.
Straeten, (Edmund van der) Belg. muziekgeleerde, 1826/95.
Straf, in algemeene beteekenis een leed,
iemand aangedaan, omdat deze iets deed,
dat volgens de heerschende wetten of denkbeelden niet geoorloofd, dus verboden is. In
rechtskundigen zin heerscht nog al verschil
omtrent straf. Volgens eenige geleerden moet
het kwaad door den dader bedreven, gestraft
worden door een leed, een straf, opdat dit
als afschrikking zal dienen tot den misdaad
en de dader zich zal beteren of de straf hem
onschadelijk maken. Anderen meenen ook,
dat zeker gestraft moet worden, doch met
het doel voor oogen den dader to verbeteren.
De antropologische-criminalistische school,
wil van geen straf in gewonen zin weten;
volgens deze, heeft de misdadiger geen
schuld, doch is hem het misdadige aangeboren of heeft hij het overgeerfd. De sociologische school wil slechts rekening houden
met de omstandigheden waarin de misdadiger verkeert, daar deze maar al te vaak genoopt, sours gedwongen wordt tot zijn daden
door de maatschappelijke omstandigheden.
De straffen door de rechtbank opgelegd zijn :
gevangenisstraf, hechtenis en geldboeten,
doch in vele landen nog de doodstraf door
ophanging, guillotine of electriciteit. Verder zijn er nog vele bijkomende straffen,
o.a. : ontzetting van ambten en rechten, opzending naar strafkolonien enz. Gevangenisstraf onderscheidt zich van hechtenis daardoor, dat gevangenisstraf wordt ondergaan
in eenzaamheid, afzondering (cellulair), doch
ten hoogste voor 5 jaar, terwijl hechtenis in
gemeenschap plaats heeft. Geldboete bedraagt minstens 50 cent, doch doze straf kan
vervangen worden door z.g. subsidiaire hechtenis, waar van de duur gelijk met de uitspraak wordt bepaald.
Strafkolonien,
zijn inrichtingen waar de
regeeringen die lieden heen zendt, die om
zekere strafrechtelijka redenen schadelijk zijn
voor de samenleving. In 't begin der 19e
eeuw zag men hierin groote uitkomsten men
hoopte, dat de daarheen gezondenen zich
zouden beteren erg goede kolonien zouden
vormen. De uitkomsten hebben niet zeer beantwoord aan de verwachtingen, to moor
daar vrije kolonisten de streken waar deze
MITNSTERKERK TE STRAATSBURG.
lieden werden geplaatst, ontweken, en de
in de Middeleeuwen een vrije rijksstad, werd meesten niets verstonden van den landbouw,
1681 door de Fr. te midden van den vrede noch van een handwerk. Rusl. verbant naar
bezet en ingelijfd. 1870 door de Duitschers Siberia, Eng. naar Australia, Fr. naar Caybelegerd en spoedig overgegeven.
enne. De Cinnenl. strafkolonien en vooral
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die voor jongens hebben betere resultaten afgeworpen.
Strafrecht, in de ruimste beteekenis, het
recht van een meerdere, een sterkere, tegenover een mindere of zwakkere, om dezen voor
daden een straf op te leggen, b.v. het strafrecht van den staat, de kerk, den wader tegenover zijn kinderen enz. In objectieven zin,
de rechtsregeling, de geheel samenstelling
van regelen van straffen. Zie Straf.
Het straffen is thans het eenig recht van den
staat, voorheen echter werd dit uitgeoefend
door private personen. Temand die meende
te kort te zijn gedaan door iemand of door
eenigen, te zijn beleedigd, of benadeeld,
diende een aanklacht in en de dader werd
na bewijzing van schuld tot boete veroordeeld, te betalen of to voldoen aan den
eischer. Later moest ook boete worden betaald aan de gemeenschap. Slechts verraad,
het overloopen naar den viand of het laf
sun in den striji, werd door den staat of
gemeenschap bestraft en dan meest met den
dood. Langzaam begon echter de stoat op
te treden tegen een of eenigepersonen, voor
taken van de inwoners, terwijl de kerk voor
de rechtspleging zorgde, die beleedigingen of
tekortkomingen van den godsdienst betroffen. In de 15e eeuw trad de staat ook tegen
ongerechtigheden in de kerk op en in de 16e
eeuw belastte de staat zich met allerlei
strafzaken, ook tegen de kerk. Met de meerdere ontwikkeling werden ook de straffen
minder verschrikkelijk en in 't einde der 18e
eeuw vervielen de pijnbanken, later gevolgd
door de doodstraffen.
De verschillende klassen van gerechten in
Ned. zijn : 107 kantongerechten en 23 arrondissement-rechtbanken, 5 gerechtshoven en
een Hooge Raad. De Ned. strafwet is toepasselijk op alle strafzaken binnen het rijk
in Europa of op schepen onder Ned. vlag
varend. Verder bepaalt de wet, dat Been
feit strafbaar is dan uit kracht van een
daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Het tegenwoordig wetboek is 1866 ingevoerd en is verdeeld in 3 boeken.
Straits Settlements, Eng. nederzetting aan
de Straat van Malakka, omvat een deel van
het schiereiland Malakka, 1833 K.M. 2 ,
95,487 inw. ; het eiland Poelo-Pinang, 1604
K.M.2 , 248,207 inw., en het eiland Singapoer, 555 B.M. 2 , 228,555 inw. ; met de hoofdstad Singapoer. Zie ald.
Stralsund, Pruisisch regeeringsdistr., prov.
Pommeren, 4011 K.M. 2 , 216,340 inw.;
hoofdst. S., 31,076 inw. ; machinefabrieken,
scheepsbouw, industrie.
Stramproy, gem., Limburg, bij Roermond,
1399 inw.
Strandvonderij, een wettelijke instelling,
waarbij alles wat aan 't strand wordt ge-
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spoeld, in 't belang van rechthebbenden, in
bewaring moet worden gegeven aan de daarvoor aangestelde ambtenaars.
Strasburger, (Eduard) Duitsch botanicus,
geb. 1844 ; prof. -te Bonn.
Strategic, krijgskunst, krijgsmanskunst,
krijgswetenschap.
Strategisch, krijgskundig.
Stratenus,
(Louise Antoinette) Nederl.
schrijfster, 1852/1908.
Stratum, gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
5204 inw.
Stratz, (Carl Heinrich) gynaecoloog, geb.
1858 ; schreef o. a. „Die Schonheit des weiblichen Korpers", „Die Frauenkleidung".
Straubing, stad in Neder-Beieren, aan. den
Donau, 17,541 inw.
Strauss, bekende muziekfamilie. (1) Joseph
S., violist en componist, 1793/1866. (2) Johann S., 1804/49 ; veel dansmuziek. (3) Jo-

;f.
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(Zie No. 3.)

hann S., soon van den vorige, 1825/99 ; veel
dansmuziek en eenige operette, o. a. „Die
Fledermaus", „Der Zigeunerbaron". (4) Richard S., een der meest begaafde en beroemde der levende componisten, geb. 1864 ;
hofkapelmeester te Berlijn. Maakte symphonische „Dichtungen", de opera's „Guntram", „Salome".
(5) (David Friedrich) Duitsch critisch
godgeleerde, 1808/74 ; liet verschillende werken na.
Streator, stad, staat Illinois, N.-Am.,
14,079 inw.
(Adolf) Duitsch schrijver,
Streckfuss,
1823/95 ; schreef o. a. „Weltgeschichte".
Streefkerk, gem., Z.-Holl., bij Sliedrecht,
1844 inw.
Streek, (De) reeks van 7 dorpen in N.Holl., tusschen Hoorn en Enkhuizen.
Streep, andere naam voor millimeter.
Street, (Eng.) straat.
Strelitz, Zie Mecklenburg.
vorrnen
kogelbacterien ;
Streptococcus,
snoeren of draden, veroorzaken de kraamkoorts.
Stretford, stad, Eng. graafschap Lancaster, 30,346 inw. ; katoenindustrie.
Stretta, gedrongen ; een steeds vlugger
wordende slotpassage.
Streuvels, (Stijl') pseud. van Lateur.
Strictuur, samentrekking, vernauwing.
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Striegau, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Breslau, 12,853 inw.
(It.) allengs het tempo verStrignare,
snellen.
Strijdbijl, Zie Hellebaard.
Strijen, gem., Z.-Holl., bij 's-Hage, 4121
inw.
Strijb, gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
3064 inw.
Strike, (Eng.) werkstaking
Stroe, dorp op 't eiland Wieringen.
Strofe, couplet, vers.
Stromboli, een der Liparische eilanden, 34
K.M. 2 , 400 inw. ; met een 926 M. hoogen
werkenden vulkaan ; 29/8 1905, hevige uitbarsting.
Stroo, de halmen van allerlei granen.
Stroobos, dorp, gem. Grootegast, op de
Friesche en Gron. grens.
Stroom, een in voortdurende rechte beweging zijnde stof, ook zoo genoemd van electriciteit.
Stroop, zie Siroop.
Strophe, zie Strofe
Strucht, dorp, gem. Schin-op-Geulle, Limb.,
400 inw.
Structuur, bouw, samenstelling, rangschikking, stijl.
Struensee, (Johann Friedrich, graaf van)
huisarts van Christiaan VII en Koningin
Karoline, 1737/72 ; werd geheim kabinetsminister. Beschuldigd van omgang met de
koningin ter dood gebracht. Dramatisch behandeld door Van Beer en Laube.
(Struthionidae) loopvogel,
Struisvogels,
kortvleugelig, ongeschikt tot vliegen, doch
heeft krachtige lange pooten. De eieren worden meest door het mannetje bebroed. Is in
.

STRUISVOGEL.

verschillende soorten gedeeld, o. a. de Afrikaansche struisvogel, de grootste vogel der
wereld, 2 a 3 M. hoog, loopt veel harder
dan een paard ; de vederen zijn zeer gezocht
voor dameshoeden.
Struve, (Friedrich Adolf August) Duitsch
scheikundige, 1781/1840 ; uitvinder van het
kunst-bronwater. Zijn noon, Gustav Adolf,
1812/89, wist de uitvinding nog te verbeteren.
(2)
(Gustav von) 1805/70 ; trail 1848

Stu

voorop in de beweging in Baden, werd gevangen

genomen dock wist to vluchten,
keerde 1863 terug ; schreef verschillende
werken.
(3) (Otto Wilhelm von) Duitsch sterrenkundige, 1819/1905 ; directeur van de sterrenwacht te Pulkowa ; ontdekte vele dubbelsterren.
Strychnine, een zwaar vergiftig alcaloide,
komt in zaden van de Strychnos voor, veroorzaakt spoedig, onder hevige spiertrekkingen, den dood.
Strychnos, in de tropen groeiende planten, 0. a. braaknoot, levert do Strychnine;
eenige soorten leveren den Indianen het pijigir.
Stryj, stad in 0.-Gallicie, 23,673 inw.
Stuart, een oud-Schotsche fam., kwam door
het huwelijk van Walter, met de dochter van.
koning Robert Bruce, 1370, op den Schotschen troon en door huwelijk, 1603, met Jacob VI (I), op den Eng. en Ierschen troon;
1688 verdreven. Laatste spruit : Hendrik
Benedictus, kardinaal van York, gest. 1807.
(2) (W. J. Cohen) 1905 minister van marine; geb. 1857.
Stuers, (Jhr. Mr. Victor Eugene Louis de)

lid van de Tweede Kamer, geb. 1843.
Stuhlweissenburg, hoofdst., Hong. komitaat Weissenburg, 32,167 inw. Was langen

tijd de residentie der Hong. koningen.
Stuifmeel, wordt gevormd in de helmknopjes der meeldraden en is de bevruchtende

stof voor de stampers. Zonder deze stof kwamen geen rijpe zaden. Bestaat meest uit enkele losse korreltjes, waarbij een buiten- en
binnenvliesje en een inhoud to onderscheiden is.
Stuipen, (eclampsia) de plotselinge spiersamentrekkingen, meest bij kinderen, soms
over het geheele lichaam en soms van plaatselijken aard. Kunnen zoo hevig zijn, dat de
aanvallen niet te onderscheiden zijn van
vallende ziekten. Kunnen ook bij vergiftiging optreden.
Stun, het onderste deel van de wervelkolom.
Stumpf, (Karl) Duitsch phil., geb. 1848 ;
Prof. te Berlijn.
Stupefactie, verdooving, bedwelming, verslagenheid.
Sturm, (Julius Karl Reinhold) Duitscht
dichter, 1816/96 ; pred. te Leipzig.
Sturm-und-Drang-periode, noemt men in
Duitschl. het laatste deel van de 18e eenw,
toen de jongere dichters braken met de
heerschende poetische vormen.
Stuttgart, hoofd- en residentiestad van
Wurttemberg, 181,463 inw.; oud en nieuw
slot, handel en industrie.
Stuurboord, rechterzijde van eeti schip, als
men naar den kop ziet.

Stu

697

Suf

Stuwing, of Stuage, de plaatsing der verSuocessief, allengs, langzamerhand ; Itchschillende goederen in het ruim van een tereenvolgens.
schip.
Succursale, hulp- of bijkerk ; 'nip- of biaStylieten, pilaar-heiligen ; heiligen, die het kantoor.
grootste gedeelte van hun leven op een hooge
Succus, (Lat.) sap, plantensap.
Suchtelen, (Nico van) Ned. schrijver, geb.
zuil of pilaar doorbrachten. Zie Simeon.
Styrum, (Jhr. Mr. Floris Willem van) lid 1878 ; schreef o. a. „Primavera".
Sucre, hoofdst. van Bolivia en van de prey.
van de Tweede Kamer, geb. 1855.
Styx, volgens de Gri. mythologie, een Chuquisaca, 26,190 inw.
Sudermann, (Hermann) Duitsch dichter en
water of rivier der onderwereld. Ook voorgesteld als een vruchtbare godin, had bij schrijver, geb. 1857.
Pallas verschillende zonen, die zij Zeus zond
am hem to helpen in den strijd tegon de
Titanen.
Suada, eigenlijk overreding, thans welsprekendheid.
Suameer, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
Friesl., 1100 inw.
Suave, suavemente, zoet, lieflijk.
Suawoude, dorp, gem. Tietjerksteradeel,
H. SIIDERMANN.
Fries1., 400 inw.
Sue, (Eugene) Fr. romanschrijver, 1804/57 ;
Sub, (Lat.) onder.
(Lat.) afhankelijk, onderge- maakte verschillende reizen, daarna eenige
Subaltern,
veldtochten mede en legde zich toen op de
schikt.
Subject, onderwerp, jets waarvan of waar- letterkunde toe. Eerst schreef hij zeeverhaover jets gezegd wordt in tegenstelling met len, doch later meer sociale romans Hs
Object. Als aanduiding van een persoon „Mysteres de Paris", „Le juif errant",
minder gunstig, gelijk met sujet, voorwerp. „Martin, l'enfant trouve". Hij word door
onderwerpelijk, persoonlijk, de socialisten afgevaardigd en voegde zich
Subjectief,
innerlijk ; start tegenover Objectief, terwiil bij de berg-partij, doch nerd 1851 verbanbeide in wederkeerige betrekking tot elkan- nen. Zijn werken zijn meest in 't Ned. umder staan, gezet, als ook in andere talen.
Suess,
(Eduard) O.'rijksch geoloog, geb.
Subjunctief, aanvoegende wijs.
Sublimaat, in de scheikunde elk vast pro- 1831 to London ; sedert 1857 prof. to Weeduct van een vluchtige stof. Ook een kwik- nen, lid van den rijksraad. Schreef verschilchloride, eon zwaar vergif. Ook naam voor lende geologische werken.
Sueven, naam voor de gezamenlijke Gereon goad, krachtig antisepticum.
(Lat.) ondergeschiktheid, maansche volkeren tusschen Donau en OostSubordinatie,
zee. Daarvan komt de naam Zwaben.
a ehoorzaamheid.
z75
Suez, haven- en handelsstad in Egypte, aan
Suboxyde, een oxyde, dat to arm aan zuurde Golf van S. van de Roode zee, 17,457 inw.
stof is, om met zuren, zouten to vormen.
Is belangrijk geworderi door het S.-kanaal.
Subscriptie, onderteekening ; inteekening.
Suez-kanaal, het kanaal, dat de Midd.-zee
Subsidiair,
in de plaats tredend ; hulp ver- met de Roode-zee verbindt ; 1859/69 onder
leenend.
leiding van Lesseps gebouwd. Is 160 K.M.
Subsidie, ondersteuning, bijdrage, bijstand. lang, 75 a 100 M. breed en 9 M. diep, wordt
Substantie, een zelfstandigheid, stof.
seer veal bevaren. Is sinds 1887 neutraal.
Substantief,
substantivum, zelfstandig Verkeer in 1903:3761 schepen, met 11,907,288
woord, zelfstandig naamwoord. In de spraak- tonneninhoud. Hiervan : 7,403,533 Eng. ;
kunst elk woord, dat een ding aanduidt.
1,773,265 Duitsch ; 781,379 Fr. ;• 548,658
Substituant, plaatsvervanger.
Ned. ; 407,018 O.-rijksch ; 220,966 Japansch ;
zie
Sukade.
Succade,
349,092 Russ.
Succes, (Fr.) gevolg, voorspoed, gunstige
Suffeten, de twee hoogste ambtenaren van
afloop.
Karthago.
Successie, opvolging, troonsopvolging, naSuffisance, (Fr.) zelfvoldaanheid.
latenschap.
Suffocato, (It.) verstikt, gedempt.
Successie-recht, is de belasting, die de reSuffolk,
Eng. graafschap, 3820 K.M. 2 ,
geering heft op voordeelen of nalatenschap- 384,198 inw. Hoofdst. Ipswig.
pen, die iemand krijgt door schenking of
Suffraganen,
de tot zitting nemen en
door erfenis of langs andere wegen, na af- medestemmen gerechtigde leden van eau
trek der daarvan to betalen kosten en schul- concilie.
den.
Suffrage, stern, kiesstem ; goedkeuring.
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Suffragettes, in Eng. en vooral in Londen,
de vrouwen, die, dikwijls op luidruchtige
wijze, het kiesrecht vragen.
Suffren de St.-Tropez, (Pierre Andre) Fr.
zeemau, 1726/88; versloeg eenige malen de
Eng.
de mohammedaansche mystiek,
Stifisme,
die tot het pantheisme overneigt. De leden
heeten Sufi, d. i. wollenkleeding drager, dus
monnik. In de'eerste eeuwen waren het IVi[oh.
kluizenaars, die later verschillende orden
stichtten, doch reeds voor dien tijd komen
hiervan sporen voor. Zij gelooven dat de
mensch een uitvloeisel van God is en zich
steeds weer met de oorsprong wil vereenigen.
Suggereeren, beinvloeden iemand heimelijk lets laten doen of niet doen ; heimelijk
invloed op iemands daden uitoefenen.
Suggestie, heimelijke ingeving, inblazing ;
iemand in een hypnotischen slaap brengen.
Zie ook Hypnose en Magnetisme.
strikvragen ; iemand
Suggestieve-vragen,
lets vragen en hem daarmede het gewensehte antwoord in den mond leggen.
Suhi, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Erfurt, 12,622 inw.
Suicidium, (Lat.) zelfmoord.
Sulker, (Saccharum) is in de scheikunde de
naam voor een groep koolhydraten van zoeten smaak, meest kristallijnen, doch ook wel
in dikvloeibaren toestand, die vatbaar zijn
voor gisting. Zij komen op enkele uitzonderingen na, in het plantenrijk voor. De
meest gebruikte suikersoorten komen van
het suikerriet en van de beetwortels, doch
de laatste soort overtreft alle soorten to
zamen ; 5 deel van alle suiker, die gebruikt
wordt, wordt bereid uit de beetwortels,
welke 121- % suiker bevatten. De fabricatie
is verschillend, doch tamelijk uitgebreid.
Hoofdzakelijk komt het hierop neer : Het
sap der grondstof (bieten of riot) moet
eerst gezuiverd worden en bevrijd van verschillende ander stoffen. Dit geeft een uitgebreide bewerking, daarna wordt het sap
ingedikt en gekristalliceerd tot een dikke
brij, daarna afgekoeld, terwijl de stroop
(moeder loog) wordt afgescheiden in centrifugaal-toestellen. De ruwe suiker wordt
daarna nogmaals bewerkt, (geraffineerd)
in brooden gevormd, gedroogd en den laatsten tijd gemalen.
; in de
Sulkerahorn, een boom uit
Lento wordt in doze boomen, die boven 20
jaar zijn een gat geboord en hieruit vloeit
ongev. 30 dagen een suikerhoudende stof.
Suikerij, zie Cichorei.
(Saccharum officinarum) een
Suikerriet,
rietsoort, met breede bladeren, groote behaarde bloempluimen en halmen van 2 tot
4 M. hoog en 20 48 mM. dik. Het bevat
tot 7 der hoogte een snikerhoudend merg.
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Het groeit alleen in de keerkringen en is
afkomstig uit Azie ; wordt gekweekt uit afgesneden topeinden en door wortelstokken,

SIIIKERRIET.

nooit door zaad. Deze plant heeft ook verschillende zeer schadelijke vijanden.
Suikerziekte, (Diabetes mellitus) een ziekte, die in de stofwisseling schuilt en hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door het aanwezig zijn van suiker in de urine. Deze
ziekte schijnt overerfelijk to zijn, daar soms
meerdere geslachten aan die ziekte lijden;
komt meest tusschen 30 en 40 jaar voor
en hoofdzakelijk bij mannen. De oorzaken
zijn verschillend, doch niet bewezen. Men
meent hoofdzakelijk door het overvloedig
gebruik van voedsel en het gebruiken of
misbruiken van sterken drank, gepaard aan
een zittend leven. De behandeling is hoofdzakelijk gericht op het voedsel en geregelde
leefwijze.
Suisse, (Fr.) Zwitserland. Zwitser.
Suite, (Fr.) opvolging, vervolg, aaneenschakeling.
Sujet, onderwerp. Zie Subject.
Sukade,
de gesuikerde, onrijpe, groene
schil van de Citrus medica en C. maxima.
Sula, linker zijrivier van den Dnjepr, Rusl.,
336 K.M.
Suifaat, zwavelzuurzout ; ook wel zwavelzure natrium.
Sully-Prudhomme,
(Rene Francois Armand) Fr. phil. dichter, 1839/1907.
Sultan, (Arab. : Hoer) titel voor de Mohammedaansche heerschers.
Suitane, de meest bevoorrechte vrouw van
den Sultan ; ook haar dochter. S.-valide,
moeder van den sultan.
Sumatra, zie Ned.-O.-Indio.
Sumy, stad, Russ. gouv. Charkow, 27,575
inwoners.
Sund, zie Sond.
Sunderland,
haven- en badplaats, Eng.
graafschap Durham, aan de monding van
de Wear in de N.-zee, 146,565 inw.;
scheepsbouw en industrie.
Sundsvall,
stad, Zweedsche leen Westernorrland, 15,087 inw.; ijzerindustrie.
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Sungari, rechter zijrivier van de Amoer,
Mandsjoerije.
Sunnieten, de eigenlijke orthodoxe Mohammedanen, houden zich aan alle oude voorschrif ten.
Super, (Lat.) boven, zeer, b.v. superfijn,
zeer f ijn.
trotsch, overmoedig ; heerlijk,
Superbe,
voortreffelijk.
Supercargo, vertegenwoordiger van een
koopman of reeder, aan hoord van een
schip.
Superieur, (Fr.) hooger, meerder, machtiger ; ook voortreffelijk, uitstekend ; kloostervoogd.
Superintendant, oppertoeziener. In eenige
Duitsche streken een eerste geestelijke, die
het toezicht houdt over het kerkelijke leven
en het onderwijs.
Superior, Zie Superieur.
(Lat.) overtreffende trap ;
Superlatief,
hoogste graad.
hyperoxyde, oxyde met het
Superoxyde,
hoogste zuurstofgehalte en daarom ongeschikt om met een zuur een zout to vormen.
Superphosphaat, zure phosphorzure kalk.
Supper, (Eng.) avondeten.
Suppleeren, bijvoegen, aanvullen, voltalligmaken.
bijvoegsel, aanhangsel, aanSupplement,
vulsel.
Suppoost, medehelper, medestander, dienend lid.
Supprimeeren, onderdrukken ; weglaten, te
niet doen.
Sura, rechter zijrivier van den Wolga, 1038
K.M. lang.
Surate,
stad,
presidentschap
Bombay, 119,386 inw.
Surhuisterveen, dorp, gem. Achtkarspelen,
Fried., 2200 inw.
Surhuizum, dorp, gem. Achtkarspelen,
Fries!., 1500 inw.
Suriname, of Ned.-Guyana, een bezitting
aan de N.-O.-kust van Z.-Am., tusschen
Britseh- en Fr.-Guyana en door de Marowijne en Corantijn daarvan gescheiden. Oppervi. 129,100 K.M 2 ., waarvan slechts de
kust is bewoond, terwijl de binnenlanden nog
onbekend zijn. De bodem is vruchtbaar,
bedekt met bosschen en moerassen en het
klimaat zeer heet. De prod. zijn er hoofdzakelijk : suiker, koffie, cacao, katoen, rijst,
hout, °lien en gomsoorten, terwijl het land
tevens oplevert : koper, ijzer, lood, bismoet,
platina en goud. De inwoners sedert 1905
zijn : 68,642 zielen, bestaan nit Indianen,
Negers en Europeanen. De kolonie wordt
door een gouverneur bestuurd, deze wordt
door de Koningin benoemd en is aan deze
verantwoording schuldig. Hij deelt de wetgevende macht met een college van kolo-
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niale staten van minstens 13 en hoogstens
25 leden. Zij worden gekozen door de ingezetenen boven 25 jaar, die belasting betalen. De gouverneur heeft het recht van
ontbinding. De Ned. wetten zijn er overigens
van kracht. Spoorwegen 60 K.M. In 't einde
der 16e eeuw zetten Zeeuwsche kooplieden
zich het eerst aan de kusten neder. 1668
kreeg het den eersten gouv. Het ontwikkelde
zich tot een bloeiende kolonie. Tijdens de
Fr. overheersching was S. in handen der
Eng. Langzaam echter ging S. achteruit.
1863 werd de slavernij afgeschaft. Hierdoor
ontstond groot gebrek aan werkkrachten, dat
men tracht te voorzien door invoering van
koelies en Chineezen. Thans moet S. gesteund worden door bijdragen uit de Ned.
schatkist. 1909 ontstond een conflict met
Venezuela, daar dit land zeer beperkende
maatregelen nam voor den handel in S. Het
werd echter spoedig opgelost.
Suringar, (Willem Frederik Reinier) Ned.
botanicus, 1832/98; prof. to Amsterdam.
Surplus, (Fr.) overschot, overblijfsel, rest.
Surrey, graafschap in Eng., 1963 K.M. 2,
2,008,923 inw.; hoofdst. Guildfort.
Surrogaat,
eon plaatsbekleedend middel,
b.v. cichorei i n koffie, margarine voor
boter enz.
Sursdance, opschorting, uitstel van betaling. Om een faillietverklaring to voorkomen, kan een handelaar, die niet oogenblikkelijk in staat is te betalen, doch wel
over een zekeren tijd, wettelijk uitstel van
betaling krijgen, zoo der schuldeischers
het goedvinden.
Surveillance, toezicht, bewaking.
Surveilleeren, toezien, bewaken ; het ter
bewaking heen en weer loopen.
Susanna,
schoone joodsche vrouw, werd,
volgens het bijbelsch verhaal, door de hulp
van Daniel vrijgesproken van echtbreuk.
Zie Daniel 10 : 2.
Suspect, (Lat.) verdacht.
Suspendeeren, opschorten ; iemand in zijn
ambt een tijd lang schorsen.
Susquehanna, bevaarbare rivier in Pennsylvanie, N.-Am., 644 K.M. lang.
Sussex, Eng. graafschap, 3777 K.M. 2 ,
605,052 inw. ; hoofdst. Lewes.
Sussurando, (It.) suizend, fluisterend.
Susteren, gem., Limb., bij Sittard, 2433
inw.
Sutherland, Schotsch graafschap, 5252
K.M2 ., 21,940 inw. ; hoofdst. Dornoch.
Su-tsjeu-soe, hoofdst., Chin. prov. Kiangsoe, I mill. inw.
Suttner, (Arthur Gundakkar, vrijheer von)
O.-rijksch schrijver, 1850/1902.
(2) (Bertha von) geb. gravin Kinsky, gemalin van bovengenoemde, geb. 1843 ; hoof dvertegenwoordigster van het vredesidee in
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O.-rijk. Redactrice van het maandschrift
„Die Waffen nieder". Schreef o.a. het zoo
bekende werk „Die Waffen nieder", warvoor zij in 1903 den Nobelprijs kreeg.
Sutton in Ashfield, stad, Eng. graafschap
Nottingham, 17,224 inw.
Suwalki, Russ.-Poolsch gouv., 12,551 KM. 2,
604,945 inw. ; hoofdst. S., 4646 inw.
Svedelius, (Wilhelm Erik) Zweedsch geschiedschrijver, 1816/89.
Svellezza, met opgewektheid.
Svelto, ongebonden, vrij.
Svendborg, Deensche havenstad, eiland
Fiinen 11,543 inw.
Svend
sen, (Johan) Noorweegsch componist,
geb. 1840.
Sverdrup, (Otto) Noorw. N.-poolvaarder,
geb. 1845 ; deed verschillende reizen.
Sverige, Zweedsche naam voor Zweden.
Swaen, (Michiel de) Ned. geneeskundige en
tooneelschrijver, 1654/1706.
Swakop, rivier in Duitsch-Z.-W.-Afrika,
400 K.M. lang ; mondt bij de haven Swakopmond.
Swalmen, gem., Limburg, bij Roermond,
3150 inw.
Swammerdam, (Jan) Ned. ontleed- en
natuurkundige, geb. 12/2 1637, gest. 15 12
1680 ; deed verschillende ontdekkingn en
uitvindingen.
Swamps, (Eng.) moerassen, poelen.
Swanenburg, (Izaak Klaasz.) Ned. teekenaar en schilder, geb. 1644.
Swaneveld, (Herman van) Ned. landschapschilder, 1620190.
Swansea, haven- en fabrieksstad, Eng.
graafschap Glamorgan, 94,514 inw.
Swartbroek, dorp, gem, Weert, Limb., 400
inw.
Swasiland, deel van Transvaalkolonie, voorheen een absolute monarchie, 18,140 K.M 2 .,
64,000 inw.
Swatau, stad, Chin. prov. Koeang-toeng,
35,000 inw. Tractaatshaven.
Sweating-systeem, (Eng.) woordelijk zweetsysteem ; in Eng. een systeem van loonarbeid, waarbij een persoon (sweater) werk
aanneemt van verschillende patroons en dit
dan weer tegen minder loon uitgeeft aan
de in ziju dienst staande arbeiders. Dit
heeft veel plaats in de kleedingindustrie,
doch ook in verschillende andere huisindustrieen, waardoor niet alleen dit stelsel blijft
bestaan, doch ook de loonen gedrukt worden, vrouwen- en kinderarbeid wordt verricht en er overmatig lange arbeidstijden
wordt gewerkt.
Swedenborg, (Emanuel van) phantastisch
Zweedsch theosoof, 1688/1772 ; geloofde stellig aan visioenen en goddelijke ingevingen.
Sweet, (Henry) Eng. taalvorseher, geb.
1845.

Syb
Swahili*, (Pieter) Ned. organist, 1640/1621.
Swenigorodka, stad, Russ. gouv. Mew,

16,792 inw.
Swiedack, (Karl) O.-rijksch dramaticus,
pseud. : Karl Elmar, 1815/88 ; schreef o.a.
„Dichter and Bauer".
Swieten, (Gerard van) beroemd Ned. geneeskundige, 1700/72.
(2) (Gottfried van) noon van den vorige,
1734/1803, vriend van Mozart en Haydn,
schreef teksten voor Haydn's „Schopfung"
en „Jahreszeiten".
(3) (Jan van) Ned. generaal, 1807/87 ;
maakte zich bekend bij de expeditien in Bali
en Atjeh.
Swift, (Jonathan) Eng. satirisch en staatkundig schrijver, 1667/1745 ; schreef o. a.
„Gulliver's travels", waarin hij steeds boe-
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speliugen maakt op de zeden van zijn tijd.
Swijaga, rechter-zijrivier van den Wolga,
363 K.M. lang.
Swinburne, (Algernon Charles) Eng. dickter, 1837/1909 ; hoofd der Nieuw-Eng. dichterschool.
Swinden, (Jean Henri van) Ned. wis- en
natuurkundige, 1746/1823 ; schreef een reeks
zeer wetenschappelijke en nuttige werken.
Swindon,
stad, Eng. graafschap Wilts,
44,996 inw.
Swinton,
stad, Eng. graafschap York,
12,217 inw.
Swinton-Pendiebury,
stad, Eng. graafschap Lancaster, 27,001 inw.
Swir, (Sswir) verbindingsrivier tusschen
Onega- en Ladogameer, 234 K.M. lang.
Swjatopolk-Mirski,
(Peter Dmitrijewitsj,
worst) Russ. generaal en staatsman, geb.
1857 ; was reeds eenige males minister, laatste maal, 1904/5, minister van binnenl.
zaken.
Swol, (Christoffel van) 1660/1718 ; was
1713/18 gouverneur van Ned.-O.-Indic.
Swolgen, dorp, gem. Areerlo, Limburg,
-I-00 inw.

H. VON SYBEL.

(Heinrich von) Duitsch staatsman en
geschiedschrijver, 1817/95.
Sybrandaburen, dorp, gem. Rauwerderhem,
Frieql.. 2-7) inw.
Sybel,
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Sydenham, Z.-lijke voorstad van Londen.
Syderoxylon, ijzerhout, groeit in de tropi-

sche landen, is zeer hard.
Sydney, zie Sidney.
Syeniet, een gesteente, mengsel van hoornblende en veldapaat.
Syllabe, (Gri.) Sylbe, lettergreep.
Syllabus, (Gri.) een lijst van opvattingen
en beginselen van de moderne levensbeschouwingen, die in strijd worden geacht met den
Kath. godsdienst.
SyIt, N.-zee-eiland, Pruisisch regeeringsdistr. Sleeswijk, 96 K.M 2 ., 3500 inw.
Sylvester, zie Silvester.
Symbiose, (Gri.) het te zamen leven van
twee verschillende organismen, zonder dat
deze elkander beinvloeden, terwijl zij er beiden Loch nut van hebben.
Symbolen, herkenningsteekens, zinnebeelden ; voorstellingen, woorden, zinnen, die
van iets, van een beweging, een vereeniging
enz. jets aanduiden, jets zeggen.
Symboliek, de leer der symbolen, bijzonder
die der godsdienstige. Leer der zinnebeelden.
Symbolisch, voorstellend, in beeldspraak ;
niet echt, doch teekenend, voorstellend.
Symbolische boeken, godsdienstige boeken,
die het geloof inhouden en als toetssteen
dienen.
Symbolisme, een nieuwere Fr. dichtersschool, staat tegenover het naturalisme en
positivisme ; streeft er naar om zielstoestanden, droomerijen enz. weer to geven.
Synmietrie, de gelijkmatige rangschikking
van deelen van een figuur om een as,
symmetriek, gelijkmatig,
Symmetrisch,
evenredig, overeenstemmend.
medegevoelend ; geheimSympatetisch,
krachtig.
Sympathie, (Gri.) medegevoel, het medegevoel van andermans leed of vreugde ; achting, toeneiging.
Sympathiek, sympathetisch, medegevoelig ;
gewild, geliefd, indrukmakend.
Symphonic, (Gri. : samenklank) groot, veelstemmig muziekstuk ; welluidendheid.
Symphonisch, samenklinkend, samenstemmend.
(Gri.) kenteeken, aanwijzing,
Symptoom,
voorbode ; b.v. kenteeken van een ziekte.
Synagoge, (Gri.) vergadering ; het gebouw
en de bijeenkomst der Joden, voor de gezamenlijke godsdienstoefeningen. Is meest
zeer eenvoudig ingericht. Mannen- en vrouwenafdeeling zijn streng gescheiden, doch in
de reform-S. wordt de dienst geleid met
orgel en gemengde koren, in strijd met de
orthodoxe opvattingen.
Syndicaat, verbond, verband, vereeniging.
In Fr. algemeene naam voor vakvereeniging.
Syndicus, (Gri.) rechtsvertegenwoordiger ;
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iemand die in rechten een lichaam vertegenwoordigt.
kerkvergadering, inzonderheid
Synode,
Hervormde kerkvergadering. Op deze vergaderingen worden allerlei zaken behandeld,
het geloof en den godsdienst betreffend. Men
heef t er verschillende geschilpunten in behandeld en getracht deze op to lossen. De
R.-Kath. S. te Trente, o.a. welke tweemaal
werd onderbroken (1545/63) schafte verschillende misbruiken af. De nationale S. to
Dordrecht, 1618/19, van Protestanten, kenmerkte zich o. a. door den strijd tusschen
Remonstranten en contra-Remonstranten.
Synodische omloopstijd, de tijd die een
hemellichaam noodig heeft om, om een zon
of ander hemellichaam to loopen en weer in
den ouden stand terug to keeren, b.v. van
de maan. Dat is dus van voile maan tot
volgende voile maan.
Synoniem, (Gri.) gelijkbeteekenend, zinverwant.
Synthese, (Gri.) samenstelling, begripsverbinding ; het opklimmen van het enkelvoudige tot het samengestelde, het verbinden
van denkbeelden en begrippen tot een geheel. Staat tegenover analyse.
Synthetisch, samenstellend, verbindend;
van het enkelvoudige tot het samengestelde
opklimmend.
Syphilis, een zeer besmettelijke, meest door
den bij slaap overgebrachte ziekte met slepend,
chronisch verloop. Behoort tot de venerische ziekten en verspreidt zich van af de
besmette deelen over en door het geheele
lichaam. Over het lichaam vormt zich uitslag en dikwijls etterende zweren, die ook
het gebeente aantasten. Behandeling : kwik
en joodkalium en het gebruiken van zwavelbaden (in Aken). Men beweert echter, dat
deze ziekte nooit weer geneest ; zeker is het,
dat de ziekte nog 20 jaren waar to nemen
is, zelfs na de zoogenaamde genezing. Ook
komt bij de lijders dikwijls na eenige kiren
ruggemergstering en krankzinnigheid %.)a r.
Erger nog is het voor kinderen, geboren uit
siphilistische ouders. Dikwijls worden deze
doodgeboren, doch zoo zij blijven leven, dan
zijn zij dadelijk te herkennen aan de achterlijke ontwikkeling en aan de voortdurende
kwaadaardige puisten, zweren, klieren, enz.,
meest op het hoofd vlak aan 't begin N an
het behaarde deel, aan de ooren, den neus
en armpjes en beentjes. Aan deze ziekte
werd het eerst de aandacht geschonken in
het leger van Karel VIII van Frankr., in
de 15e eeuw. Men noemde deze toen Fransche ziekte. In Ned. kwam zij voor onder
den naam van Spaansche pokken .
Syra, (oudtij1.3 Syros) vruchtbaar, Gri.
Cycladen-eiland, 81 K.M 2 ., 31,673 inw. ; rotsachtig. Hoofdst. Hermupolis.
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Syracuse, prov. van It., op Sicilia, 3729
K.M2 ., 427,507 inw. ; hoofdst. S., 32,074
inw. ; haven, vele oudheden.
Syriii, land in Voor-Azie, aan de Middell.
zee. Oorspronkelijke naam voor geheel Assyrib, dock de Gri. noemden deze streek uitsluitend S. Is thans een deel van Turkije.
Oppervl. 185,000 K.M2 ., 2,467,100 inw. Het
land is ten deele ruim van water voorzien
en ten deele droog en dor. Het werd 333 v.
Chr. door Alexander den Groote veroverd,
was 331/64 v. Chr. zelfstandig en tot 635 na
Chr. Rom. prov. Daarna, kwam het onder
Arab. heerschappij. Van 1099/1291 hadden
de Kruisvaders het land in bezit en is sedert
1517 Turksch gebied.
Syringa, Sering, bekende plant met schoone

Szu
Sysran,

stad, Russ. gouv. Simbirsk, 32,377

inw.
Systematisch,

stelselmatig, geregeld, met

een doel.

Systeem, (Gri.) stelsel, een goed samenhangend geheel.
Szaboles, Hong. komitaat, 4639 K.M.',
288,672 inw.
Szamos, linkerzijrivier van de Theiss,
Hong, 416 K.M. lang.
Szarvas, stad, Hong. komitaat &Aces,
25,765 inw.
Szatmar, Hong. komitaat, 6491 K.M.',
340,689 inw. Hoofdst. Nagy-Karoly.
(2) S.-Nemeti, koninklijke vrijstad, Hong.
komitaat S., 26,881 inw. ; weverijen.
Szechenyi, (Bela, graaf van) Hong. reiziger, geb. 1837.
Szegedin, koninklijke vrijstad en hoofdst.,
Hong. komitaat Csongrad, aan de Theiss,
102,991 inw. ; industrie, word 1879 en 87
overstroomd.
Szegszard, stad, Hong. komitaat Tolna,
14,325 inw.
Szell, (Koloman) Hong. staatsman, geb.
1842.
Szent, (Hong.) Sint.
Szent-Tamas, stad, Hong. komitaat BacsBodrog, 13,736 inw.
Szilagy, Hong. komitaat, 3629 K.M'.,
207,393 maw. ; hoofdst. Zilah.
Szolnok, hoofdst., Hong. komitaat
SYRINGA.
aan de Theiss, 25,379 inw.
Szolnok-Doboka, Hong. komitaat, Zevenblauwe of witte, welriekende bloemen ; af- burgen, 5150 K.M 2 ., 237,134 inw.; hoofdst.
komstig uit Hong. Dees.
Syrmie, Hong.-Slavonisch komitaat, 6870
Szujski, (Jozef) Poolsch tooneelschrijver en
K.M. 2 , 336,660 inw. Hoofdst. Vukovar.
historicus, 1835/83; prof. to Krakau.

T.
T, de 20sto letter van het Alphabet. Afkorting van : tarra, tenor, tutti, ton, testament,
enz.
(Eduard) O.'rijksch staatsman,
Taaffe,
1833/95 ; leider der anti-Duitsche beweging.
Taag, voornaamste rivier van Portugal,
mondt in den Atlantischen Oceaan, 912 K. NI.
lang, 185 K.M. bevaarbaar.
Taal, in 't algemeen elke uiting van gedachten. Men onderscheidt de spreektaal, gebarentaal en schrijftaal. Ook noemt men
een taal, de groep kianken, woorden, die
een zekere groep menschen gebruikt. Alle
talen kunnen teruggebracht worden tot
enkele groepen, die onderling weder in verband met elkander staan. Men schat het aantal geheel verschillende talen op 335, verdeeld
over 12 groepen. (De bijbel is in ongev. 200
talen omgezet.) Doode talen noemt men de
talen die niet meer gesproken worden. Elke
taal heeft een alphabet en dialecten. De geschreven taal is de letterkunde of literatuur.
Taasingen, Deensch eiland bij Fiinen, 71
K.M 2 ., 4529 inw.
Tabago, Eng. eiland der Kleine Antillen,
295 K.M 2 ., 18,750 inw.; hoofdst. Scarborough.
Tabak, (Nicotiana) een algemeen bekende
planters-fani. met vele soorten. Oorspronkelijk uit Am. en sedert 1615 in Ned. ingevoerd. Het is een eenjarige cultuurplant,
wordt, naar de soorten, hoofdzakelijk voor
rook- en pruimtabak gebruikt. De kwaliteit
hangt of van het klimaat waar en den bodem waarop de T. ve,rbouwd is. De tabak
heeft meest een onvertakten stengel, gaafrandige bladen en eindstandige
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Nadat de tabak rijp is worden de bladen
afgeplukt, naar grootte gesorteerd, gedroogd,
nogmaals bevochtigd en onder persing ver-

pakt. Naar gelang van tijd dat de tabak
verpakt ligt, wordt de kwaliteit beter, tenzij ze gaat rotten. Na het invoeren van
T. werd het rooken verboden. Zelfs werd
men met den ban bedreigd en in Rusl. met
het a fsnijden van den neus. Toch verspreidde
het gebruik zich zeer snel en behoort thans
tot de meest gebruikte artikelen, hoewel
reeds sedert lang de schadelijkheid er van
is vastgesteld.
Tabanan, rijkjo, W.-kust van Bali.
Tabasco, staat van Mexico, 26,094 K.M. 2 ,
159,834 inw
Tabberd, Tabbaard, lang staatsiekleed,
mantel b.v. van een rechter, advocaat enz.
Tabel, tafel, overzicht, samenstelling, lijst,
staat.

Tabernakel, (Lat.) tent, loofhut der Joden,
waarin zij tijdens de omzwervingen godsdienstoefeningen hidden en te Kanaan de
arke des verbonds bewaarden.
(2) het kastje op het altaar der R.-Kath.
kerk, waarin de Heilige sacramenten worden
bewaard.
Tableau, (Fr.) schilderij, tafereel.
Tableau vivant, (Fr.) levend schilderij, een
voorstelling van een tafereel door levende
personen.
Table d'hOte,
(Fr.)
gemeenschappelijke
maaltijd in een restaurant of hotel.
Tablette, (Fr.) plank ; presenteerblad.
i nIN.
Tr abora, stad, Duitsch-O.-Afrika, 30,000
-

-

Tabouret, klein stoeltje, zonder leuning,
piano-kruk.
Tae, afkorting van Tace, Taci (zwijg),
pauze.
Tachira,
staat van Venezuela, 12,546
K.M 2 ., 102,000 inw.
Tachometer, snelheidsmeter.
Tachygraphie, een verkort schrift, dat gebruikt werd om preeken enz. op te schrijven,
voordat de stenographic werd uitgevonden.
Tacitus, (Cornelius) Rom. geschiedschrijver, ongev. 54/117 na Chr.
Tacoma, stad, staat Washington, N.-Am.,
37,714 inw.; steenkolenmijnen.
Tact, gevoel, tastzin ; een zuiver, zeker
oordeel in zaken ; maat, toonmaat, danspas.
Tactiek, krijgskunde, strijdkunde ; overleg,
plan, weg waardoor men een doel tracht te
bereiken.
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Tactisah, krijgskundig ; volgens een plan.
Takao, tractaatshaven, Jap. eiland ForTadoaster, stad, Eng. graafschap York, moss, 70,000 inw.
28,912 inw.
Takasaki, stad, Jap. eiland Nipon, 20,212
Tadema, zie Alma Tadema.
inw.
Tadsjik, oude Perzische volksstam in MidTakel, een hijschwerktuig.
den-Azie.
Takelage, het gezamenlijke want van een
Taf, een dicht geweven zijden stof met schip, de masten, raas, zeilen, touwen enz.

gladde oppervlakte.
Naar de T. onderscheidt men de schepen in
Tafelbaai, groote baai, Z.-W.-kust van schoener, bark, brik enz.
Kaapland ; daaraan Kaapstad en de 1082 M.
Ta-klang, zie Jang-tsje-kiang.
hooge Tafelberg.
Takoe, voorhavenstad van Tien-tsin, China,
Tafeldans, een veel bij spiritistische séance 1900 door de verbonden mogendheden vergebruikte methode om zich door beweging overd.
der tafel met de geesten to verstaan.
Tak van Poortvliet, (Johannes Pieter
Tafelland, noemt men een hoogland van Roetert) Ned. staatsman, geb. 1839; was
eenige uitgestrektheid en niet door geberg- minister van waterstaat, handel en nijverten onderbroken. heid, lid van de Tweede Kamer.
Taft, (William Howard) Amerik. staatsTalaar, (Lat.) lang priesterlijk en vorsteman, geb. 1857 ; werd 1909 tot president lijk gewaad.
der Ver. Staten van N.-Am. gekozen, welke
Talca, prov. van Chili, 9527 K.M 2 ., 148,100
betrekking hij 6 Mrt. 1909 aanvaardde
.
inw.; hoofdst. T., 42,625 inw.
Tagal, zie Tegal.
Talen, Zie Taal.
Taganrok, stad, Russ. Dongebied, aan de
Talent, Gri. gewicht- en geldeenheid, 26,196
Zee van Azof, 51,965 inw. ; scheepsbouw en K.G. of 2826 gulden.
fabrieken.
(2) aanleg, vatbaarheid ; aangeboren vaarTagil, Russ. rivier, gouv. Perm, 270 S.M. digheid.
lang.
Talg, zie Talk.
Tagliamento, rivier in Venetie, mondt in
Talie, takel, hijschblok.
de Adriatische zee, 163 K.M. lang.
Ta-li-foe, stad, Chin. prov. Jun-nan, 20,000
Tahiti, het gewichtigste der Gezelschaps- inw.
eilanden, 1044 M 2 ., 10,927 inw. ; vruchtbaar,
Talisman, toovermiddel ; volgens het bijgesedert 1880 Fr.
loof een voorwerp, dat den drager geluk aanTai-joeen-foe, hoofdst., Chin. prov. Sjan-si, brengt en beschermt.
250,000 inw.
Talith, Joodsche bidmantel en doodskleed.
Taikoen, de wereldlijke keizer van Japan.
Talk, talg, een dierlijk vet, meest uit de
Taillandier, (Rene Gaspard Ernest, ge- ingewanden van runderen en schapen ; vindt
naamd Saint Rene) , Fr. schrijver, 1817/79. allerlei toepassing.
Taille, gestalte, lichaamsvorm, middel.
(2) een delfstof, gevonden als een schilfeTaine, (Hippolyte) Fr. historicus en aesthe- rige massa en als overtreksel van kiezelzure
ticus, 1828/93.
magnesia, meest groenachtig wit. Wordt
voor alierlei doeleinden gebruikt.
Tallahassee, hoofdst., staat Florida, N.Am., 2981 inw.
.
Talleyrand-Perigord, (Charles Maurice, her-

H. TAINE .

Taiwan, tractaatshaven, Jap. eiland Formosa, 235,000 inw.
Tak, (Pieter Lodewijk) Ned. staatsman en
eon der leiders der Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij, 1848/1907. Was red. van
„De Nieuwe Gids", „De Telegraaf", en
TALLEYRAN D-PER1 G ORD .
laatstelijk lid van de Tweede Kamer en
hoof Bred. van „Het Yolk".
tog van) vorst van Benevento, Fr. diploTakamatsoe, stad, Jap. eiland Sjikokoe, maat, 1754/1838 ; was eerst priester, doch
38,000 inw.
plaatste zich aan het hoofd der reform-
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,partij ;. vertoefde, 1791/96, in Am., werd 1797
minister. Hie1p mede aan den staatsgreep.
Viel 1809 in ongenade, stelde zich 1814 aan
de zijde der Bourbons en werd toen weder
minister en gezant.
Tallien, (Jean Lambert) Fr. re\ olutionair,
1769/1820; help Robespierre te doen vallen.
Talma, (A. S.) Ned. staatsman, geb. 1864;
werd 1908 minister van landbouw, handel
en nijverheid.
(2) (Sape) Ned. geneeskundige, geb. 1847;
prof. te Utrecht.
Talmoed, (leer, onderwijs) de hoofdbron der
Joodsche of Rabbijnsche wijsheid. Is een
nitgebreid werk, afkomstig uit de 5 eerste
eeuwen onzer jaartelling. Het is een verzameling godsdienstige overleveringen en
verhandelingen, vermengd met stichtelijke
beschouwingen. Het bestaat uit twee deelen :
Mischna, d. i. herhaling, n.l. van de wet. Is
gesplitst in 6 a fdeelingen, elk inhoudende
verschillende wetter'. Verder Gamara, d. i.
verklaring, n.l. van de wetten, in de Afisclina
genoemd. Deze komt voor in twee vormen.
De Jerusalemsehe in ongev. 350 afgesloten,
de Babylonische in ongev. 500.
Talmud, Zie Talmoed.
Talon, (Fr.) bij effecten de strook, waaraan
de coupons vast zitten en waarop, zoo de
laatste coupon ingewisseld is, men een nieuw
couponblad kan krijgen.
Tamarinde, (Tamarindus indica) een in de
tropen groeiende boomsoort met gevinde bladen, geel-witte bloemtrossen en bruin .e peul-
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vrnchten, met een zuurzoet merg. Deze
legt men in, bereidt er moes van, een verkoelenden drank en dient als artsenij. Het
hout wordt niet door wormen aangedaan, de
bast wordt in looierijen gebruikt.
Tamariske, een heesterfam. met kleine
echubvormige blaadjes en rozenroode bloemtrosson. K omen in parken en plantsoenen
voor, terwiji in Arab. een soort voorkomt,
welke des zomers een suikerhoudende stof
uitscheidt, welke men als manna der OudeIsrablieten verkoopt. Dit kan het echter
niet zijn.
Tamatave, havenstad, 0.-kust van Madagaskar, 15,000 inw.
Eacyclopaedie 45

Tamaulipas, kuststaat van Mexico, 83,597
K.111. 2 , 218,948 inw. ;• hoofdst. Victoria.
Tamboer, trommelslager ; een afsluiting,
versperring van palissaden.
Tamboerijn, een, vooral bij Sp. en Rua.

TAMBOERIJN.

dansen gebruikt muziekinstrutnent. Is eigenlijk een haudtrommel, met belletjes.
Tamboesei, een onafhankelijk staatje in
Midd.-Sumatra.
Russ. gouv., 66,588 K.M'.,
Tambow,
2,715,453 inw. ; hoofdst. T., 48,134 inw.
Tamise, zie Temsche.
Tammersfors, stad in Finland, 36,344 inw.;
textiel-industrie.
Tampa, havenstad, W.-kust van Florida,
N.-Am., 15,839 inw.
Tamsoei, tractaatshaven, Jap. eiland Formosa, 100,000 inw.
Tam-tam, een gong
Tamulen, een uitgebreide volksstam van
16 mill. zielen in Z.-lijk Dekhan. De taal
behoort tot de Dravidische ta.alstammen ;
oude literatuur.
Tana, grensrivier tusschen Noorw. en
Rusi., 282 K.M. lang.
(2) rivier in Britsch-O.-Afrika, 576
lang.
Tana Djawa, staatje, 0.-kust van Sumatra.
Tanameer, (Tsana of Dembea) grootste
moor van Abessinie, 1861 M. boven de zee
gelegen, 2980 K. X1. 2 .
Tanaro, rechter-zijrivier van de Po, It.,
205 K.M. tang.
Tandelooze zoogdieren, (Edentata) een orde
van zoogdieren met sterke graafnagels of
geschikte klauwen om te klimmen. Zij missen hoek- en snijtanden, doch de meeste hebben een aantal sterke kiezen, zonder email.
Zij bewonen de warme landen, eenige soorten leven under den grond. Tot hen behooren de luiaards, schub- of gordeldieren en
miereneters.
Tandem, (Eng.) een tweewielig rijtuig met
twee, achte,r elkander gespannen paarden.
(2) een rijwiel ingericht voor twee achterelkander zittende personen.
Tanden, de kalk- of hoornachtige organen
in den mond van de meeste dieren. Zij dienen tot vermalen of breken van het voedsel
en zijn naar gelang daarvan onderscheiden
in scherpe langs elkander wrijvende t. voor
de vleeschetende dieren, met scherpe punten
voorzien op elkander geplaatste t. voor de
vruchtenetende dieren en de met emailplooien voor de plantenetende dieren. Het
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gebit der menschen gelijkt het meest op dat rormig verlengde bovenlip. De T. uit Wit*
der vruchtenetende dieren
kan 2 M. lang wnrden.
Tandjoeng BMW, hoofdpl. van het rijkje
Asahan, N.-O.-kust van Sumatra, 1800 inw.
Tandjoeng-Pinang, hoofdpl., res. Riouw en
onderhoorigheden.
Tandjoeng-Poera, hoofdpl., sultanaat Langkat, 5000 inw.
TAPIR.
Tandjoeng-Prlok, haven van Batavia.
Tapisseeren,
behangen,
bekleeden.
Tandrad-spoorweg, eer spoorweg tegen het
Tapisserie, behangsel.
gebergte op. Hierbij heeft men tusschen de
Tappenbeck, (Hans) Duitsch Afrika-reizirails tandstaven geplaatst, terwip de locomotief zoo is gebouwd, dat niet de wielen ger, 1861/1898.
Tapsch, noemt men een lichaam, dat aan
worden voortbewogen, doch een of twee

tandraderen, welke juist in de tandstaven
passen. Met deze raderen trekt de machine
zich naar boven en houdt met het naar beneden rijden de snelle vaart tegen.
(Tanjore) stad, Eng.-Indie,
Tandsjoer,
presidentschap Madras, 57,605 inw.
Tandsnaveligen, (Dentirostres) noemt men
die vogels, wier snavel voorzien is van een
of eenige scherpe punten of inkervingen,
meest aan de bovenkaak, welke dan over de
onderkaak sluit.
Tanger, Marokkaansche havenstad aan de
Strant van Gibraltar, 20,000 inw.
Tangerang,

stad, res. Batavia, Java,

een zijde schuin toeloopt.
Taptoe, het militaire signaal, dat de soldaten naar hun tenten of kazerne terug
moeten keeren, hun nachtkwartier moeten

opzoeken. Volgens zeggen het teeken van
ophouden met drinken en den tap (kraan)
to sluiten.
Tapty, eon rivier in Voor-Indie, mondt in
de Golf van Cambay, 740 K.M. fan
g.
Taquary, zijrivier van do Paraguay, 750

K.M. lang.

Tarabulus,

stad in Syrie, aan de Middell.-

zee, 17,000 inw.
Tarentel,

Zie Tarentula.

Tarentella, een snelle Napolitaansche dans.
Tarentula, een schorpioensoort, verwant
Tangkoeban Prahoe, vulkaan op Java, 200
aan de wolfsspin, nit It., Fr. en Sp. ; haar

13,600 inw.

M. hoog.

Tangoeten, het bij de Chin. Sifan genoemde nomadenvolk in N.-lijk Tibet en do
Chin. prov. Kansoe ; verwant aan de Tibetanen.
Tanjore, Lie Tandsjoer.
Tank, (Eng.) ijzeren water- of petroleumTARENTULA.
reservoir.
beet
&on
volgens
het bijgeloof een danswoede
Tantah, Eg. stad op de Nijl-delta, prov.
veroorzaken, die slechts door nauziek kan geGharbie, 57,288 inw.
nezen worden.
Tantalus, volgens de Gri. mythologie een
Taranto, Zie Tarente.
soon van Zeus, word naar de onderwereld
Tarapaca, N.-lijke pray. van Chili, 50,000
verbannen en gestraft met eeuwige kwel- -K.M. 2
, 89,751 inw. ; hoofdst. Iquique.
ling. Hij stond in het water, doch als hij er
Tarare, stad, Fr. dep. Rhone, 12,387 inw.;
van vvilde drinken, dan week het terug, ter- textiel-industrie.
wijl heerlijke vruchten voor hem hingen,
Taraxum officinale, de bekende paardedoch ook deze waren voor hem onbereikbaar. bloom.
Tantalus kwelling, het hevig verlangen
Tarbagatai, gebergte tusschen de Russ.
naar iets, dat steeds blijkt onbereikbaar to prov. Semipalatinsk en de Chin. prov. Dsjoensiin. Zie Tantalus.
garije, 3000 M. hoog.
Tantieme, (Fr.) aandeel in do winst; het
Tarbes, hoofdst., Fr. dep. Han -tits-Pyrenees,
-

deel dat bedienden krijgen van. de gernaakte 26,055 inw. rnet'aalindut rie.
winst in een sank boven hu:). loon.
Tardo, (It.) langzaam.
Tapajoz, rechter, beva,arbare zijrivier van
Tarente,
(Taranto) bavenstad, It. prov.
den Amazonenstroom, 1780 K.M. lang.
Lecce, 60.733inw.,
inw. aan de Golf van T., van
Tapanoeli, res , N.-W.-Sumatra, 323,988 de Joniselle zee ;
visscherij. De stad
inw. is sedert 1906 cen zelfstandige re 1.
word 70S v. Clir door Spartanon gesticht.
Tapioca, het gekorrelde zetmeel van de Streed lang tegen de heersebappij der Rom.,
Manibot; eon soort sage.
272 v. Char. ingenornen.
Tapir of Tapier, cen veelhoevig zoogdier ;
Tarief, priisoptiaaf, lijst van vaste priizen
plomp lichaam, korten Rtaart en eon smut.- pr .ijslijst.
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havenstad, Sp. prov. Cadex, 13,20€

Tarifa,
111w.
Tarifa,

dep., Bolivia, 83,000 K.M 2 ., 34,900
um.; hoofdst. T., 11,942 inw.
Tarn,
rechter-zijrivier van de Garonne,
378 K.M. lang.
(2) Fr. dep., aan de T., 5742 K.M 2 ,
330,533 inw.; hoofdst. Albi.
Tarn et Garonne. Fr. dep., aan de Garonne,
3720 K.M. 2 , 188,553 inw.; hoofdst. Montauban.
Tarnopol, stad, Galicie, 30,368 inw.
Tarnow, stad, Galicie, 31,M8 inw.
Tarnowitz, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Oppeln, 11,858 inw.
(Johannes) Poolsch veldheer,
Tarnowski,
1488/1561.
(2) (Stanislaw, graaf) Poolsch literair historicus, geb. 1s37; prof. to Krakau.
Tarpejisohe rots, rots aan de W.-helling
van bet kapitool van het oude Rome, waarvan staatsmisdadigers of meineedigers werden geworpen. Ward genoemd, volgens de
sage, naar de docliter van Tarpejus, di g
tijdeus Romelus, voor eenige gouden armbanden de vesting aan de Sabijnen had overgegeven, (loch vermoord word.
Tarquinius Superbus, (Lucius) 7e en laatste
koning van Rome, 534/510 v. Ch. Zie Rome.
Tarra, (It.) is een korting op het gewicht
voor goederen, die met de verpakking gewogen zijn ; een korting op het bruto gewicht,
waardoor men het netto gewicht krijgt.
Tarragona, Sp. prov., 6490 K.M 2 ., 337,964
inw. ; hoofdst. T., aan de Middell. zee,
27,225 inw.; textielindustrie.
Tarrasa, stad, Sp. prov. Barcelona, 13,182
inwoners.
Tartaren, een Mongoolscln volksstam, ruim
34 mill, zielen. Sprel-crm verschillende dialecten.
-

-

TARTAAR.

zeestraat tusschen het eiland
8achalin en het Aziatisch vasteland.
Tartarije, in de middeleeuwen algem. naam
voor Centraal-Azie, ongev. Turkestan en
Mandsjoerije.
Tartarus, bij de oude Grieken de onderwereld (Hades).
Tartini, (Giuseppe) It. violist on componist,
1692/1770.
Tartarensond,

Tat

wijnsteenzure zouten.
Tartuffe, schijnheilige, huichelaar ; naar de
titel-rol van een blijspel van Moliere.
Tarwe, (Triticum) een belangrijk plantengeslacht uit de fam. der grassers ; de meest
verbouwde en beste soort is de gewone
tarwe ; (Triticum vulgare) heeft een vierzijdige aar. Levert fijn wit meel en goed bier.
Het zoogenaamde Spelt (T. Spelta) onderscheidt zich doordat deze na het dorschen gepeld moot worden, daar de kroonblaadjes om
de korrels blijven zitten. Men verbouwt de
tarwe des winters en des zomers. De soorten
behooren echter bij elkander. De tarwe
heeft vole, seer gevaarlijke vijanden. De
Tartraten,

%1

TARWE.

ineestb T. komt van Rusl. en Am. Het is
een der oudst gekweekte planten. 40 eeuwen
voor onze jaartelling kweekte de Chin. reeds
T., en in Genesis XXX : 14 spreekt men
reeds over T., dat is ongev. 1747 j. voor Chr.
(2) Turksche t., zie Mais.
Tasikent, stad, Russ.-Aziatisch gouv. SirDarja, 156,415 inw. ; handel, industrie.
Tasman, (Abel Janszoon) Ned. zeevaarder,
ongev. 1600/59, ontdekte, 1642/43 het VanDiemensland of Tasmanie.
Tasmanie, (Van-Diemensland) Eng. eiland
van den Aus. Bondstaat, 67,894 S.M. 2 .
172,476 inw. ;bergachtig. Er wordt goud gevonden. Hoofdst. Hobart.
Tatius, (Titus) mythisch koning der Sabijnen, trok na den Sabijnschen vrouwenroof
tegen Romelus op en zou daarna met hem
geregeerd hebben.
Tatoueeren, het teekenen of inprikken van
teekeningen op de menschelijke huid. Is bij
de wilden of onbeschaafden nog algemeen en
gaat bij hen door voor schoonheidsvormen.
Doch ook bij de beschaafde volkeren komt
het veelvuldig voor, meest ankers, schepen
ens. op Borst of armen van zeelieden. Zelfs
zijn er nog vrouwen, die Naar huid met dergelijke teekeningen laten voorzien.
Tatra, hoogste deel van de Karpathen, tun-
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Taylor, • (Zachary) 12e 'president der Ver.schen Galicie en Hong. ; Frans Josephspits,
Staten van N.-Am., 1784/1850 ; streed tegeo.
2663 M. hoog.
Tattersall, een inrichting voor paarden- Mexico, werd 1849 tot president gekozen.
handel en wedrennen-aangelegenheden. Ge(2) (Henry) Eng. tooneeldichter, 1800/86.
noemd naar Richard Tattersall, welke 1795
(3) (Tom) Eng. tooneeldichter, 1817/80.
Teakhout, (Tectonia grandis) Indische , eik;
zulk een inrichting te Londen stichtte.
Tauber, linker-zijrivier van den Main, 120 een zeer hooge boomsoort ; levert een zeer
hard hout, dat door de wormen niet aantastK.M. lang.
Taubert, (Karl) Duitsch toonkunstenaar, baar is. De bladen dienen om rood te kleuren
1811/91 ; kapelmeester te Berlijn.
en leveren met de bloemen een artsenij.
Tebbenhoff, (C. Albert) Ned. schrijver en
(Christian Bernhard, vrijheer
Tauchnitz,
von) stichter van een boekhandel en druk- directeur der H. B. S. te Hoorn, geb. 1830.
Tebeth, 4e maand van het Joodsche burkerij te Leipzig, 1816/95 ; gaf de bekende
„T. editions” uit, de „Collection of Brit- gelijke- en 10e van het feestjaar.
Tebris, hoofdst., Perz. pro-v. Azerbeidsjan,
hisch Autors", waarvan in 1900 over de
3450 banden waren verschenen.
180,000 inw.; katoen en zijde industrie, wa(2) (Christian Karl Bernhard vrijheer von) penhandel. Was verschillende keeren het
soon en opvolger van den vorige.
middelpunt der revolution in dat district,
Tauern, deel van de 0.-Alpen ; Hooge-T., o.a. 1908 tegen den Sjah.
3798 M. hoog ; Lage T., 2863 M. hoog.
Technicus, iemand die bekend is met de
Taunton, hoofdst., Eng. graafschap Somer- reg•elen, de handgrepen van een kunst.
set, 21,078 inw.
Techniek, (Gri.) kunstleer ; leer der kunst(2) stad, staat Massachusetts, N.-Am., regelen, de handgrepen ; kunstbedrevenheid,
31,036 inw.
vaardigheid.
Taunus, bergketen, Pruisisch regeeringsTechnisch, betrekking hebbende op een
distr. Wiesbaden, Groote Feldberg, 881 M. kunst, op een vaardigheid, b.v. T.-termen,
hoog.
uitdrukkingen,
de woorden, de namen
Taurie, Russ. gouv., 63,447 K.M2 , 1,443,566 voorkomende in een zekere branche van
inw. ; hoofdstad Simferopol.
techniek.
Taurische schiereiland, zie Krim.
Technologie, (Gri.) kunstleer ; de weten•
Taurus, gebergte van Klein-Azie ; hoogste schappelijke behandeling der bearbeiding van
top de Bulghar Dagh, 3477 M. hoog.
ruwe stoffen tot practische voorwerpen.
Taverne, (Fr.) wijnhuis, herberg, kroeg.
Chemisclie-T., behandelt de samenstelling der
Tavernicus, voorheen titel in Hong. voor ruwe stoffen.
den rijksschatmeester.
Tectonia grandis, Zie Teakhout.
Tawda, zijrivier van den Tobol, Rusl.
Tectonisch, kunstig, naar de regelen ; fraai,
Tax, benaling ; waardebepaliiig, prijsbe- schoon gevorrnd.
paling, prijshoogte.
Tectonische gebergten, gebergten. ontstaan
Taxameter, afstandsmeter ; een instrument door opbouw, door verstoring van de oorRan rijtuigen, waardoor automatisch de af- spronkelijke ligging van gesteenten, in tegenstelling net vulkanische gebergten.
crTe Deum of Tedeum, lofzang ; naar de
-

a

-

vangswoorden van Te-Deum laude plus, d. i.
„U, o God, lover wig", dat men afkomstig
van Ambrosius noemt.
Teeken, een mijtsoort bij honden.
•1 •
Teeltkeus, de keuze tusschen de manlijke
en vrouwelijke individuen voor de voortTAXAMETER.
planting ; het teelen, kweeken van •assen en
gelegde KM. afstanden warden aangegeven. soorten uit de beste eii sterkste individuen.
(2) natuurlijke T., is hoofdzakelijk gericht
Taxatie, het bepalen, schatten der waarde.
Taxodium, een boonsoort uit Am., wordt op schoonheid en het voortbestaan der soort,
40 M. hoog ; levert het cederhout.
waardoor de zwakken to niet gaan en de
Taxus, een zeldzame boomsoort met een sterke voortbestaan.
seer hoogen levensduur ;• voortreffelijk bout.
Teenstra, (Marten Douwes) Ned. schrijver,
De vruchten zijn vergiftig. De T. baccata, 179 ,°i/1864; schreef als ambtenaar zijnde over
uit N.- en Midd.-Europa levert een rood, Indi6.
(2) (E. M.) gel). 1873, lid sedert 1909 van
duurzaani bout. De boom kan 1000 jaren oud
de Tweede Kamer.
worden.
Teer, het dikke, stroopachtige product der
Tay, Schotsche rivier 185 K.M.
,
van den Pelopo- droge
Taygetus, hoogste gebergte
distillatie van organische stoffen,
nesus, 2407 M. hoog.
bout, turf, en bij de lichtgasfabricatie uit
,
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steenkool.
Dient voor allerlei doeleinden,
0. • a. vernis, lak, terwiji er weder allerlei
stoffen, als °lien, enz. uit samengesteld worden.
Tees, rivier in N.-lijk Eng., mondt in de
N.-zee, 129 K.M. lang.
Teetotalism, (Eng.) geheelonthouding.
Tegal, res., Java, 3782 K.M 2 ., 1,179,000
inw. ; waarvan ongev. 1200 Europeanen.
Hoofdst. T., 17,000 inw.
Tegelen, gem., Limb., bij Venlo, 6784 inw.
Tegucigalpa, stad, Honduras, Centr.-Am.,
12,000 inn'.
Teheran, hoofd- en residentiestad van Perzi6, 230,000 inw. ; tapijtfabrieken ; zijden en
katoenen stoffen. T. was dikwijls het middelpun t der revolution, laatste maul 1909;
afzetting van den Sjah.
Teint, (Fr.) huidskleur, tint.
Teirlinck, (Herman) Vlaamsch schrijver,
geb. 1879. Schreef o. a. „De Wonderbare
Wereld", „'t Bedrijf van den Kwade".
(2) (Isidoor) Vlaamsch literator, geb.
1851. Werkte eerst samen met R. Stijns, o. a.
„Arm Vlaanderen". Later alleen, o. a.

Teixeira de Mattos, (Henri) Ned. beeldhouwer, 1856/1908.
Teja, laatste koning der 0.-Gothen, gest.
652.
Tekst, de samenhangende woorden van een
geschrift, het geschrevene, de geschreven
copie.
Telaw, stad, Russ. gouv. Tiflis, 11,810 inw.
Telefoon of Telephoon, verspreker ; een toestel om door een electrischen stroom, klanken en tonen over to brengen. Werd 1860
door Ph. Reis uitgevonden en door Bell,
1876, practisch toegepast. Sinds dien tijd
is de T. zeer verbeterd, o. a. door Siemens,
Ader enz. De T. berust hoofdzakelijk hierop .
Wanneer door B (zie afbeelding A) gesproB.

F.

F.

AFBEELDING

A.

ken wordt, zal de mazneetstaaf A, welke
met een plaatje, dat zeer spoedig in trilling
raakt, verbonden is, de draden F F bij C voor

langeren of korteren tijd verbinden en een
evenzoo langen galvanischen stroom veroorzaken (zie afbeelding B), welke door de dra-

Al'IMELDING

B.

den geleidt wordt tot aan het station, alwaar deze stroom een dun plaatj© doet trillen, dat door een microphoon versterkt
wordt, en dat het geluid weergeeft. Naar gelang de trillingen van den stem luider en
langer zijn, zal de stroom F terk zijn en de
trillingen van het plaatje aan de microphoon
harder tonen voortbrengen. Sedert kort
heeft men ook een T. uitgevonden zonder
draad ; deze berust hierop, dat men den gal ,
vanisehtromzkfgeat,
dat bij lichtstroomen bij het spreken nitzendt, welke door een gevoelig instrument
worden opgevangen.
Telegonus, een zoon van Odysseus en Circe,
word door zijn moerler uitgezonden om zijn
vader to zoeken, welke bij onwetend in een
strijd doodde.
Telegraaf, verschrijver ; een inrichting om
teekens over te brengen. Reeds lang had
men door middel van teekens met vuren, fakkels, handbewegingen enz. getracht elkander
op afstanden te verstaan en dit was dan
ook tamelijk gelukt. Gebroeders Chappe vonden een toestel nit, dat allerlei standen kon
aannemen ; elke stand had een beteekenis.
Men plaatste dit toestel met een persoon op
een good zichtbare plek en op een of stand
weer een persoon met dito toestel en verder
wederom een ; gaf nu de eerste een teeken,
de tweede zag het en berichtte het den derde
enz. De eerste lijn op deze wijze werd 1794
in Frankr., over 225 K.M., aangelegd, met
20 stations en in 2 minuten bracht men een
bericht over. Dit werd spoedig nagevolgd
door Eng. en 1832 door Duitschl. Veel verbeteringen werden aan het toestel niet aangebracht. Reeds lang was men bezig om door
middel van electriciteit zulke teekens over
to brengen, reeds in 1774, doch het ging
alles nog zeer gelirekkig. Morse, een Amerikaan, vond 1836 het nu nog veel bestaande
systeem uit, waarna de telegraphic zich zeer
begon te ontwikkelen. Zij werd verbeterd
door Hughes, Joly enz. De inrichting
lijkt veel op die van de telefoon. Door middel van een kunstig i -nstrumentje A (zie afbeelding A) brengt men de beide dradenc,
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uit de batterijen B, met elkander in verbinding ; door den galvanischen stroom
wordt een stiftje (met inkt) C (zie afbeelding B) in beweging gebracht en maakt
langere of kortere stipjes en streepjes op een
vooruitschuivend strookje papier, dat zich van
A

AFBEELDING A.
AFBEELDING B.
A op B wikkelt. De draadlooze telegraphie berust ook weder veel op het vorige stelsel.
Marconi verbeterde de proeven, gevolgd door
Slaby, Arco enz. Hierbij heeft men den electrischen stroom zoo sterk gemaakt, dat hij
zich in golven door de lucht beweegt. Zeer
fijne instrumenten vangen dezen weder op en
door het Morse-toestel worden de teekens
weder gemaakt, welke een vastgestelde beteekenis hebben.
Teleki von Szek, (Samuel, graaf) Hong.
Afrika-reiziger, geb. 1845 ; ontdekte 88 het
Rudolf en Stephanie-meer.
Telemachus, Zie Telegonus.
Teleologie, (Gri.) de leer der doelmatigheid
van alles wat op de wereld bestaat en dat
wijst op een alles voorzienden schepper.
Telepathie, het geheimzinnige verband tusschen ver verwijderde personen, door droomen, verschijningen enz. Nog niet stellig
aangetoond.
Telephanie, het overbrengen van beelden
door middel van een electrischen stroom.
Telephoon, Zie Telefoon.
Telephotographie,
het overbrengen van
photographieen, door middel van electrische
etroomen.
Telescoop, een astronomisch instrument tot
waarneming der hemellichamen,. Werd het
eerst samengesteld door Newton, 1668. De

bewijzen geven en moest voor straf een appel
van het hoofd van zijn zoon schieten, wat
hij ook deed. Schoot later den hertog dood
en hielp recede het land te bevrijden en den
Zwits. bond te stichten. Versehillende malen
dramatisch behandeld. De geschiedenis wordt
op goede gronden tegengesproken. Het
schieten van den appel komt in de Germaan.sche sage reeds zeer vroeg voor.
(Konrad) Duitsch schrijver,
Tellmann,
1854/97.
Tellurium, een bijna zilverwit, metaalglanzig, chemisch element, 1798 door Klaproth
ontdekt ; seer zeldzaam.
(2) een instrument om de jaarlijksche beweging der aarde om de zon voor te stellen.
Teloegoe, (Telinga) een Drawidische yolksstam uit Voor-Indio, met eigen taal, ongev.
21 mill. zielen.
Telok-Semaweb, eiland bij Sumatra.
Telugu, Zie Teloegoe.
Telwoorden, een klasse van woorden, welke
een getal, een hoeveelheid uitdrukken.
Temes,
linker zijrivier van den Donau,
Hong. 450 K.M. lang.
(2) Hong. komitaat, 7196 K. M. 2, 398,000
inw. ; hoofdst. Temesvar.
Temesvar, hoofdst., Hong. komitaat Tomes,
53,033 inw.
Temme,
(Jodocus Donatus
Hubertus)
Duitsch jurist en romanschrijver, 1798/1881.
Tempel, (Lat.) was oorspronkelijk elke afgesloten ruimte, die diende tot den dienst
aan een god of meerdere goden.
Tempelheeren, Zie Tempeliers.
Tempelhof, dorp bij Berlijn, 10,574 inw.
Tempeliers, een door Hugo de Payens in

TEMPELIER.

1119 gestichte orde van ridders, ter beseherming der pelgrims in het Heilige Land. Zij
TELESCOOP.
spiegel-telescopen werden echter veel later droegen een witten mantel met rood kruis,
samengesteld, daar de fabricatie zeer maei- werden later zeer vervolgd en vooral
iijk is.
Frankr., hun goederen verbeurd verklaard
Telganger, een paard, dat de twee linker- en 1312 werd de orde opgeheven.
en reehterpooten tegelijk verzet.
Tempeltey, (Eduard) Duitsch dichter, geb,
Tell, Zie Atlas.
1832.
(Willem) de national°, held van Zwitsla.
Tempera, (It.) elks stof waarmede de schilWilde aan den hertoglijken hoed geen eer- dors hun verf vermengen en geschikt maker)
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voor de behandeling met het penseel. Voorbeen meer uitsluitend lijm van perkament
een verdunden eierdooier.
Temperament, de natuurlijke gemoedsgesteldheid van den mensch. is het gevolg van
een bepaald lichaamsgestel en dikwijls van
opvoeding en van den kring of toestand,
waarin men geboren is.
warmte-graad ; de warmth
Temperatuur,
van een lichaam of stof. Is met den thermometer to bepalen. (In de muziek) tempering, de wijziging in de mathematische zuiverheid der toonverhoudingen.
Tempestoso, (It.) stormachtig, hevig, onstuimig.
Tempo, tijd, tijdmaat ; graad van snelheid
van de geregelde opvolging van iets.
Temporair, (Fr.) tijdelijk.
Temps, (Le) „De Tijd", een der Parijsche
bladen.
Temptatie, kwelling, plagerij.
Temrjoek, stad, Russ. Kaukasie, aan de
Zee van Azov, 14,476 inw.
Temsche, (Tamise) gem., Belg. prov. 0.Vlaanderen, aan de Schelde, 12,384 inw.
Tenasserim,
prov. van Britsch Birma,
121,026 K.M. 2 , 978,073 ; hoofdst. Maulmain.
Tendentie, streveit, richting, neiging.
Tendenz-roman,
een roman met een bepaald doel of richting.
Tender, wagen, achter de locomotief, tot

Hoofdstad Nashville. T. word 1890 territorium on 1896 staat van N.-Am.
Tennis, eon
Tennyson,

soort baispel.
(Alfred, lord) Eng. dichter,
1809/92 ; zeer gevierd. Schreef o. a. „Harold" , „Bucket".
Tenom, staatje, W.-kust van Sumatra.
Tenor, (It.) hoogste mannenstem.
Tenos, eon der Gri. Cycladen, 201 KM.',
12,30U inw.
Tenot, (Pierre Paul Eugene) Fr. publicist,
1839/90.
Tenotomie, het doorsnijden van pezen tot
genezing van verkeerde vergroeiingen.
Tensie, (Lat.) spanning, gespannenheid.
Tenue, militaire kleeding. Is verdeeld in
groot T., klein T. en gala T.
Tenuto, (It.) aangehouden.
Teocalli,
naam voor de pyramide-achtige

TEOCALLI.

tempels der Azteken in Mexico. Zijn grootache bouwwerken.
Tepic, territorium in Mexico, 28,371 SM.*,
150,000 inw. Hoofdst. T., 15,488 inw.

badplaats in Bobemen, aan de
Teplitz,
Biela, 24,314 inw., 9/9 1813 Alliantie tegen
Napole
on I.
Finsche volksstam in O.-lijk
Teptjaren,
Rusl., 126,000 zielen.

zie Aar.
prov. van It., 2875 K.M.2, 307,444
inw.; hoofdstad T., 24,563 inw.
barging van steenkolen en water.
Tenedus, Turksch eiland in de Aegeische
Terbant, dorp, gem., Aengwirden, Fries1.,
see, 42 K.M. 2 , 4140 inw.; hoofdst. T., 2500 1000 inw.
Terborch, (Gerhard) Ned. schilder, (1608)
inw.
Tenerezza,
met teederheid, gratie ; ge- 1617/81.
Terborg, stad, Geld., gem. Wisch, 1200
voelig.
Teneriffe,
grootste der Sp.-Canarische inwoners.
Terburg, Zie Terborch.
.,ilanden, 2526 K.M. 2 , 128,337 inw.; hoofdst.
48,920
Terceira, een der Azoren, 421
Santa Cruz.
Tengeler, (Willem Carel) Ned. journalist inw. ; hoofdstad Angra. Portugeesch.
Terebeen, een antiseptisch en desinfecteew eb. 1850; schreef onder pseud. Plox.
Tenimber-eilanden, eilandengroep in den rend middel ; een gels olie uit terpetijnolie
en zwavelzuur.
Molukschen Archipel.
Terek, bevaarbare rivier in Russ. KaukaTenkteren,
Germaansche volksstam, aan
den rechter Rijnoever tusschen Lahn en sie, mondt in de Kaspische Zee, 616 K.M.
lang. (2) Russ. prov. aan de T. 60,467
Wupper.
Tennessee,
linker-zijrivier van de Ohio, K.M. 2 , 933,485 inw. ; hoofdst. Wladikowkas.
Terentius, (Publius) Rom. blijspeldichter,
1061 K.M. lang (2) staat, der Ver.-Staten
van N.-Am., 108,910 KM 2 ., 2,020,616 inw. 185/1.59 v. Chr. ; gestorven in Gri.
TENDER.

Ter-Aar,
Teramo,

Ter
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gem., N.-Brab., bij Breda, zich tegen de overstroomende rivieren te
beschermen. Deze noemde men terpen.
Terpentijn, een vloeibare hars uit verschilTerhorne, dorp, gem. Utingeradeel, Friesl.,
lende conifeeren ; geelachtig wit met eigen800 inw.
Ter-idzert, dorp, gem. Weststellingwerf, aardigen reuk en bijtenden smaak. Door distilatie van doze verkrijgt men T.-olie, gePriest., 500 inw.
Tering, (Phtisis) verschillende ziekten, die bruikt voor allerlei doeleinden.
Terra, (Lat.) aarde, land.
bet lichaam, verzwakken, langzaam te
Terracina, havenstad, It. prov. Rome, aan
niet doen gaan. Kan enkele organen aantasten (veel de longen) en ook het geheele de Tyrrheensche zee 11,310 inw.
n aarde ; thane naam
Terra-cotta, gebakke
lichaam. Zie Tuberculose.
Terlizzi, stad, It. prov. Bari, 23,232 inw. ; voor alle voorwerpen der oudheid, gemaakt
van gebakken of gebrande aarde ; geen
wijnuitvoer.
glazuur.
Term, uitdrukking, bewoording
Terranova, havenstad, It. prov. CaltaniTermieten, een fam. der netvleugelige insecten, meer bekend onder den naam van setta, 22,114 inw.
een glazers bak of Kist met
Terrarium,
witte mieren. Komen in de tropische landen
veel your ; bouwen op of in boomen, op en aarde tot verplanting van teere of zeldzame
planters en o. a. tot het bewaren van reptilien.
Terras, platvorm ; vlakte of plat op of veer
een huis. Een horizontaal deel van een berg
belling.
Terre, (Fr.) aarde.
Terre Haute, stad, staat Indiana, N.-Am.,
36,673 inw.
(Terrain) grond, bodem, plek
Terrain,
grond.
Terreur, (Fr.) schrik ;• schrikbewind.
TERMIETEN.
Terrible, (Fr.) verschrikkelijk, ontzettend.
onder den grond neaten waarin zij met Enfant-T. Zie
Territoriaal, als een territorium bij een
groote kolonien Leven. Ifebben 4 vormen.
Gevleugeld, ongevleugeld, werkmieren en land hoorend.
Territorium, (Fr.: Territoir, Eng. : Terristrijdmieren of soldaten. Zijn dikwijls zeer
tory) een gebied, dat onder een staat worth
schadelijk.
Termijn, tijdruimte, bepaalde, gezette tijd. gerekend en nog geen inwoners genoeg heeft
Termijnhandel,
het koopen van waren, om zelf een staat te vormen.
(Lat.) schrikbewind ; hevige
Terrorisme,
{graven, koffie enz.) met een levering op
lateren, vastgestelden datum. Is meest spe- tirann ie.
Terrorist, lid van een schrikbewind ; tiran.
culatie. Zie Windhandel.
Terschellingen Ned Noordzee-eiland, prov.
Termini-Imerese, havenstad op Sicilia, prov.
N.-Holl., 51 K.14. 2 , 4001 inw.
Palermo, 22,733 inw.
Tertia, het zestigste deel van een seconde.
Terminisme, de leer, dat God den menschen
Tertiaire-formatie, de eerste formatie der
een tijd geeft om zich nog to bekeeren en
Kaenozoische periode, gevolgd op de Krijtdat daarna geen genade meer is.
k der mastodonten.
formatie ,• is het tijdper
Tomlin°!ogle, kunst-taal, woordenschat.
Termunten, gem., Gron., bij Zuidbroek, De overbliffselen der organisehe wereld gelijken van de onderste lagen naar de bovenste
3744 inw.
Termunter-Zijidiep, kanaal in Gron., tus- steeds meer op de tegenwoordige organische
wereld. Is gescheiden in Jong- en Oud-terschen Winschoterdiep en Eemsmonding.
Ternaard,
dorp, gem. Westdongeradeel, tiair, welke elk weder in twee groepen verdeeld ziin. Het tijdperk bevat de MastaFries!., 1400 inw.
Ternate, een der Molukken eilanden, 65 donten, eenige plaatkieuwige weekdieron,
K.M 2 ., 6000 inw. Vormt met een aaiital slakken, palmen, altijd groene loofboomen,
daarom liggende eilanden de res. T., 55,782 populieren, olmen, berken. Verder bruinveel zee- en
,
zand en mergel
K.M 2 ., 135,600 inw.; hoofdst. T., op het koollaen,
zoetwatlerversteeningen.
eiland T., 300 inw.
Terts, de 3e toon van den grondtoon
Terneuzen, gem., Zeel., aan de W.-Schelde,
van drie diatonische
(afstand)
Interval.
568 inw.
Terni, stad, It. prov. Perugia, 30,641 inw. toontrappen, bestaande uit twee tenon der
Terp, in den ouden tijd bouwden de men- toonschaal, waartuspben sloithts eon ten
schen hun huizPn op hoogten, beikvells, em ligt, b.v. nt-mi.
Terheyden,

3577 inw.
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Tertullianus, (Quintius Septimius Florus)
Lat. kerkvader, ongev. 160/230 ; gestorven als
montanist.
Teruel, Sp. prov., 14,818 K.M. 2 , 246,001
inw.; hoofdst. T., 9423 inw.
Terwispel, dorp, gem. Opsterland, Fries1.,
2500 inw.
Terwolde, dorp, gem. Voorst, Geld., 1600
inwoners.
Terzetto, (It.) 3 stemmig muziekstuk.
Terzool, dorp, gem. Rauwerderhem, Friesl.„
400 inw.
Teschen, stad, O.-rijksch Silezie, 19,142
inw. Het hertogdom T., 998 K.M 2 ., kwam
1847 aan aartshertog Albrecht.
Tesselschade, Zie Visscher.
Tessin, linker zijrivier van de Po, It., 256
K.M. la ng.
(2) Kanton van Zwitserl., 2818 K.M 2 .,
138,683 inw., meest Kath. Italianen.
Hoofdst. Bellinzona. Grondwet van 1830,
eenige malen veranderd. 1893 in opstand.
Testament, uiterste, laatste wil ; een door
een bevoegd persoon opgemaakte acte, waarin iemand bepaald wat geschieden most na
zijn dood.
(2) naam voor de twee deelen van den
bijbel (zie ald.).
Testamentair, volgens testament.
Testimonium, (Lat.) getuigenis, getuigschrift.
Testorium, een draadweefsel, waarvan de
mazen door een taai vernis zijn dicht gomaakt. Is taai ear buigzaam en dient ter
vervanging van glas.
Tete, (Fr.) kop, hoofd; voorste afdeeling
van een troep.
Tete a Tete, (gesprek) onder vier oogen.
Teteringen, gem., N.-Brab., bij Breda,
5213 inw.
Tetoua, stad, Marokko, 25,000 inw. ; haven.
Tetra
,
(Gri.) in samenstellingen:
vier
Tets van Coudriaan, (Arnold Willem Nicolaas van) Ned. staatsman, 1771/1837; 1818
minister van financien.
(2) (Jhr. W. A. D. van) Ned. diplomaat;
was 1905/08 minister van buitenl. zaken.
Tetuan, Zie Tetoua.
Teucor, zoon van Telamon, de beste boogschutter voor Troje, half broeder van Ajax.
Teutolaurgerwoud, gebergte in N.-W.Duitschl., tusschen Eems en Weser ; veel bezocht om sohoonheid en oude monumenten.
9, na Chr. werden Kier de Rom. onder Varus
door Arminius verslagen. (Thans wordt beweert dat deze slag bij Osnabriiek was.)
Teutonen, Germaansche volksstam aan de
Oostzee, drong 113 v. Chr. met de Kimbren
Gallie binnen, waar den Rom. zware verliezen werden toegebracht; 102 v. Chr. door
Marius verslagen.

Thai

Tewflk-Pacha, (Ahmed) Turksch staatsman, geb. 1852.
Texas, staat der Ver.-Staten van N.-Am.,
aan de Golf van Mexico, 688,340 K.M 2 .,
3,048,710 inw. Is vlak en moerassig, slechta
in 't midden heuvelachtig. Hoofdst. Austin
Texel, Ned. N.-zee-eiland, prov. N.-Holl.,
177 K.M 2 ., 6206 inw. ; visscherij, schapenteelt en eenige landbouw.
Textiel, spinbaar ; alles wat betrekking
heeft op weverij of spinnerij.
Textiel-industrie, alle takken van bedrijf
die betrekking hebben op de vervaardiging
van stoffen, in 't bijzonder van kleedingsstoffen, doch ook van tapijten, stoffen voor
verpakking, het vervaardigen van garens
enz. Omvat het spinnen, weven, verven en
bedrukken.
Textueel, woordelijk zooals het in den tekst
staat.
Teylers-stichting, een stichting voor kunst
en wetenschap to Haarlem ; opgericht door
'Tyler van der Hulst, 1702/78.
Thackeray, (William Makepeace) Eng
romansehrijver, 1811/63 ; hij wordt geroemd
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als de eerste zedenschilder van zijn tijd en
om zijn vernietigende satire tegen het
egoisme der samenleveing.
Thai, volksstam in N.-O.-Birma, Siam en
China, verdeeld over verschillende groepeno
Thainan, stad, Jap. eiland Formosa, 44,000
111W.

Thaipefoe, (Taihokoe) stad, Jap. eiland
Formosa, 78,000 inw.
Thais, Gri. hetaere uit Athene, haalde
330 v. Chr. Alexander den Groote over om
den ouden koningsburcht der Perz. to verbranden. Later in 't gevolg van Ptolemaeus.
Thales, Gri. Phil. nit Milete, ongev. 640/550
v. Chr. ; wordt als een der 7 wijzen van Gri
genoemd. Nam als grondstof het water aan
Van hem is het spreekwoord „Ken u zelven"_

Thalia, (Gri.) de bloeiende ; de muze der
dichtkunst en het blijspel.
Thallium, een metalliek element, tinwit en
glanzig, komt in de meeste kies-soorten voor;
wordt gebruikt ter fabriceering van het
xneest lichtbrekeiide glas.

Thames, Eng. naam voor den Theems.
Thana, hoofdst., Eng. eiland Salsette, presidentschap Bombay, 17,500 inw.
Thanatos, in de Gri. mythologic de perso-

Tba

714

nificatie van den dood, broeder van hypnos
(slaap).
. Thankgivingsday, (Eng.) een nationale
feestdag in de Ver. Staten van N.-Am., 26
Nov., ter herinnering aan de onafhankelijkheidsverklaring.
Thasus, Gri. eiland in de Aegeische Zee,
393 K.M 2 ., 12,140 inw.; goudmijnen.
Thaumaturg, (Gri.) wonderdoener.
Theater, (Gri.) schouwburg, tooneel. Was
bij de Ouden een groot rond gebouw als het
Koloseum (zie ald.). Eerst in de 16e eeuw
begon men Kier vaste schouwburgen to
bouwen.
Theatraal, tooneelachtig ; gemaakt, bedriegelijk.
Thebae. zie Thebe.
Thebaine, de vergiftige alkaloide uit opium.
Thebe, een aloude, groote, machtige stad
in Egypte aan den Nijl. Was eenige malen
de hoofdst. van het Egyptische rijk. Wordt
in Eg. Tape, Gri. Diospolis en in den bijbel
Ra-Ammon genoemd. Was gebouwd aan
beide Nijloevers; haar macht werd 527 v.
Chr. door Cambyses gebroken en de stad self
84 v. Chr. door Ptolemaeus Soter verwoest.
Thans verheffen zich op de plaats eenige
kleine stadjes. De stad werd door Homerus
de 100-poortige genoemd.
(2) was do voornaamste stad van Beotie;
werd volgens de sage 1500 v. Chr. door
Cadmus gesticht. Bekend door de lotgevallen
van Oedipus, koning van T. en door den tocht
der Zeven tegen T. De stad streefde naar
de beerschappij in Bootie, waardoor spoedig
oorlog kwain met Athene. In den Perzischen
oorlog streed zij ook tegen Athene en toonde een bitterer haat; 335 v. Chr. door
Alexander den Groote verwoest.
Thee, (Thea) theestruik ; een altijd gracile
beestersoort met glanzige lederaehtige bla-
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struiken vormeu met maLsche bladeren. De
bladeren oudergaan een reeks bewerkingen,
in verschillende streken seer verschillend.Berust hoofdzakelijk op het drogen, roosteren, nogmaals in de zon drogen en dikwijls
persen en nogmaals boven kolen of heete
ascii roosteren. De thee wordt meest verrnengd met bloemplanties enz. tot aanbrenging van meer geur, doch ook veel gesprenkeld met een zeker parfum. Thee bevat 1-3
% theine (caffeine), heeft totaal geen voedingswaarde, wekt op en prikkelt
de
zenuwen. De theevervalschingen zijn legio
eri dikwijls zeer schadelijk. De Ned. en Portugeezen brachten het eerst de thee naar
Europa, die thans een der meest gebruikte
artikelen is.
Theelood, naam voor het mengsel metaal
van lood en een weinig koper en zink, dat
door de Chin. gebruikt wordt om de theekisten to bekleeden.
Theems, (Thames) de hoofdrivier van Eng.,
ontspringt op de Cotswold-Hills als Isis en
mondt met een 6 K.M. breede monding in
de Noordzee. Is 334 K.M. lang en 318 K.M.
bevaarbaar. Het scheepsverkeer is er het
grootst van de geheele wereld ; staat in verbinding met verschillendo kanalen.
Theme, zie Caffeine.
Thelsme, (Gri.) het geloof aan een god.
Theiss, linker zijrivier van den Donau, in
Galicia, 1410 K.M. lang.
Thek!a, (Heilige) can legendarische jonge
vrouw, ward door Paulus bekeerd. Bleef
gespaard toen zij den wilden dieren en den
vlammen prijsgegeven werd. Gedenkdag 23/9.
Thema, (Gri., meervoud : themata) onderwerp, hoofdstelling, gronddenkbeeld.
Themis, (Gri. mythologie) de Lat. Justitia,
dochter van Uranus ; de personificatie van
het recht of de gerechtigheid. Wordt uitgebeeld met zwaard en weegschaal in de hand
en geblinddoekt.
Themistocies, Atheensch veldheer en staatsman, 527/461 ; liet eon vloot bouwen waarmede liij de Perzen versloeg. Later verba,nnon.
Theo.... Gri. voorvoegsel: God....
Theocratic, godsheerschappij ; priesterheerschappij, priesterregeering.

Theocritus, Gri. Encolisch dichter, 300 v.
Chr.
Theodatus, !coning der 0.-Gothen, ward
536 verrnoord.
THEESTRUIK.

Theodoretus, Gri. kerkvader en exegeet,
390/457.

dei ,m eu weiriekende oic.elstandige, ['west
onLoh,t3Ctig,c, itloonteri. Wordt in de warmo
',Linden (meest, China, Jap.m en indi6) gekwe:o.kt. De bladeren worden 3 h 4 ma,a1 per
jaar geplukt, torwiji :man do boompjes van
7
fkfsI, i opd t ieb weer nif-uw -P

Theodorili, I, koning der W.-Gothen, 413/51.
(2) do Groote, koning der 0.-Gothen, 475/
526, gob. 454 ; wordt in do Duitsche holdensage Diederik van Bern genoemd. Hij verwoestte, 483/93, het rick van Odoacer, liet dezen fo.at ,ten verrnoorden, waarna hij het rijk
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in bezit nam. Versloeg ook Chlodwig, koning
der Franken. Te Ravenna is een gedenkteeken van hem.
(3) koning der Franken, veroverde 350
het Thuringer-rijk ; gest. 334 v. Chr.
Theodorus, I, paus, 642/649. II, paus, 897.
Theodosius, I, de Groote, Rom. keizer,
379/395, geb. 346 ; wist nog eenmaal het geheele Rom. rijk te vereenigen. Verdeelde het
tusschen zijn zonen Arca dius en Honorius.
(2) TT, 0.-Rom. keizer, 408/450, kleinzoon
van den vorige. Hij liet den naar hem genoemden Codex samenstellen, waarin alle
keizerlijke besluiten van of Constantijn den
Groote werden opgenomen.
Theologie, (Gri.) godgeleerdheid ; in 't algemeen alle wetenschappen omtrent God en
het geloof. Is verdeeld in vele vakken en
richtingen en omvat o.a. historie, symboliek, dogmatiek, exegetiek, moraal, casuistiek, kerkrecht, ens.
Theoloog, godgeleerde.
Theomanie, godsdienstwaanzin.
Theophania, Roomsch-Duitsch keizerin,
dochter van keizer Romanus II, geb. 960;
huwde 972 met Otto II. Had grooten invloed
op hem en stond bekend om haar wijsheid.
Was regentes voor haar minderjarigen soon,
Otto III ; gest. te Nijmegen, 991.
Theophanie, (Gri.) Godsverschijning.
Theophano, 0.-Rom. kcizerin, gehuwd met
keizer Romanus II, 943/957 ; moeder van
Theophania. Zij liet eerst Romanus en later
haar tweeden gemaal, Nicephorus Phocas,
vermoorden.
Theophilantropen, (vrienden van God en de
menschen), de aanhangers van een deistische
secte, tijdens de Fr. omwenteling. Gingen
spoedig verloren.
Theophilus, was volgens de legende een bestuurder van het bisdom van Adona. Onderteekende een stuk, waarmede hij zijn
ziel aan den duivel verkocht ; werd echter
door de heilige Maria gered. Legende nit
de 10e eeuw, voorloopster van die van
Faust. Zie aldaar.
Theophrastus, Gri. phil., 390/305 v. Chr.
(286?) Was eerst leerling van Plato, daarna
van Aristoteles ; werd erfgenaam van diens
boeken en daarmede van de peripathetische
school.
Theophylactus, aartsbisschop van Achrida
in Bulgarije, gest. ongev. 1071. Bekend
door zijn uitlegkundige geschriften.
Theopompus, Gri. geschiedschrijver, geb.
ongev. 380 v. Chr.
beschouwend, bespiegelend,
Theoretisch,
planmatig, beredeneerd ; nog niet practisch
uitgevoerd.
Theorie, beredeneering ; de beschouwing, de
vaststelling; het plan in gedachte ; grond-
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kennis. De niet zichtbare, doch te begrijpen
voorstelling.
Theosophie, godswijsheid ; naam van verschillende mystieke denkbeelden en stellingen, die aannemen de vereeniging van de
menschelijke ziel met God, hetwelk de bron
der wetenschap van God is. Meest verstaat
men onder 'I'., het godsdienstige wijsgeerige
stelsel van een secte, die thans over de geheele wereld afdeelingen heeft. Opgericht
1875, te New-York, door Blavatsky en
Olcott (sic ald.) Noemt zich Theosophische
vereeniging en stelt voorop de algemeene
broederschap. Zij tracht godsdienst en wetenschap te vereenigen, heeft veel overeenkomst met het Boeddhisme. Neemt o.a. aan :
le, dat er menschen zijn, die zich zoo ver
ontwikkeld hebben, en door rein Leven en
door helder verstand, dat zij natuurkrachten
kunnen waarnemen en gebruiken, waarvan
de gewone menschen geen flauw vermoeden
hebben ; 2e, de wet der oorzaak en gevolg,
welke wet rechtvaarclig wordt genoemd en
een seer uitgebreide beteekenis heeft. (Karman). 3e, de reinkarnatie. (zie ald.)
Theramenes, Atheensch veldheer en staatsman, was een der 30 tyrannen, moest 403
.

v. Chr. den giftbeker drinken.
Therapeut, (Gri.) geneeskundige.

Therapeutisch, geneeskundig.
Therapie, (Therapeutiek)
(Gri.) geneeskunde, ziektenleer ; de methode van behandeling, genezing van ziekten. Is anderscheiden in verschillende vakken, o. a. somatische- (lichamelijke) en psvchische T.
(geestelijke). Verder naar de behandeling in
medicamenteuse (met medicijnen), verdeeld
in allopathie en homoeopathie. (Lie ald.) en
physische T. (natuurgeneeswijze). Berust de
genezing op ervaring, dan heet zij empirische T., heeft men de juiste kennis der
ziekte, dan heet de behandeling rationeele T.
Therezina, stad, staat Piauhy, Braz., 31,523
inwoners.
Therlotomie, ontleding van dieren.
Thermaal, wat betrekking heeft op warme
bronnen.
Thermen, (Gri.) warme bronnen ; warme
baden.
Thermia, (voorheen Kvthnos) Gri. eiland
in de Aegeische zee, 85 K.M. 2 , 3000 inw.
Thermochemie, leer der warmteverhoudingen bij scheikundige processen.
Thermo electriciteit, electriciteit, opgewekt
door warmth. Ontstaat b.v. als men twee
verschillende metaalstaven (Bismuth en Antimoon) tot een ketting aan elkaar soldeert
en men verwarmt een der plaatsen. Op
deze wijze heeft men de Thermo-zuil
samengesteld, waardoor men de minste
warmth verhooging heeft kunnen bepalen,
terwijl Siemens en Halske te Berlijn een
-
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dergelijke naald hebben samengesteld, waarmede zelfs eon temperatuursverandering
van 1/1000° is waar te nemen.
Thermometer, (Gri.) warmtemeter. Een
instrument, dat den warmtegraad aanwijst.
Bestaat meest uit een luchtledige buis,
waaraan onderaan een bol met kwik of
wijngeest ; deze stof zet bij verhooging van
temperatuur uit en krimpt bij verlaging
daarvan in. De schaal heeft men verkregen
door eerst het punt aan te teekenen, waarop
de stof stond bij eon koude, waa,rbij water
beeriest. Dit punt is 0. Daarna werd de
hoogte opgenomen bij een warmte als water
begint te koken, daarom kookpunt genoemd,
in tegenstelling met het laagste punt als
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vriespunt. De tusschenruimte heeft men in
graden verd.eelti. De verschillende samenstellers van T. hebben echter hierin verschil
gemaakt. Celcius verdeelde het verschil in
100, Reaumur in 80, terwijl Fahrenheit het
vriespunt op 32 graden stelde en het kookpunt op 212. 80° It. = 100° C. = 180° F.
(boven vriespunt.) Dit verstaat zich dus van
4 : 5 • 9, waardoor de verschillende temperatuursopgaven kunnen herleid worden. Ook
heeft men van metaalstaven T. gemaakt. Zia
ook Thermo-electriciteit.
Thermoscoop, een instrument, dat de
warmte-veranderingen aan geeft.
Thermostaat, een instrument, dat een bepaalde warmtegraad behoudt.
Thermozuil, zie Thermo-electriciteit.
Theropoden, reusaclitige hagedissen uit bet
trial-tijdperk, vleescheters ; roofdieren.
Thesaurier, schatbewaarder, schatmeester.
Theseus, de heros van Attica, verloste het
land van den Marathonisehen stier, doodde
den \iinautaurus, vereenigde de 12 Attiscbe
gemeenten, overwon met Heracles de Amazonen en maakte den tocht der Argonauten
medic. Word door koning Lycornedes van
Scyros van de rotsen in zee geworpen.
Thesis, (Gni.) stelling.
Thesmophorien, eon feest in het oude Gri n
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Thespis, een Griek, die 534 v. Chr. te
Athene het eerst een tragedie opvoerde.
Thesprotia, landschap in Epirus ; zeer oud.
Thessalie, landschap in N.-lijk Gri., omvat
thans de nomarchien Triccala en Larissa.
Thetis, dochter van Nereus, moeder van
Achilles.
Theuriet, (Andre) Fr. dichter en schrijver,
geb. 1833.
Thian-sjan, hemelgebergte ; gebergte tusschen Siberie, Dsjoengarije en 0.-Turkestan.
Hoogste top : Tengri-Chan, 6950 M. hoog.
Thibaudin, (Jean) Fr. generaal en staatsman, 1822/1905 ; werd 1870 gevangen genomen en op eerewoord vriejgelaten, verbrak
het en trok nogmaals uit. Was korten tijd
minister van oorlog.
Thibet, zie Tibet.
Thierfeider,
(Albert) Duitsch musicus,
geb. 1846.
Thierry, (Gilbert Augustin) Fr. schrijver,
geb. 1843.
Thiers, stad, Fr. dep. Puy-de-Dome, 17,652
inwoners.
(2) (Louis Adolphe), Fr. staatsman en
geschiedschrijver, 1797/1877 ; bereidde door
zijn geschiedenis der Fr. revolutie, de rovelutie van 1830 voor, werd 1832 minister en
1836 minister-president. Werd 1851 gevangen genomen en tot einde 1852 verbannon.,
na 1863 gedeputeerde. Hij hield den oorlog
van 1870 voor ontijdig. 1871 werd hij tot
hoofd der uitvoerende niacht gekozen, trad
tegen de Parijsche commune op en werd 1871
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president gekozen. Hij moist het geld
de ooriogskosten voor Duitschland bij
elkaar to krijgen en het land to bevrijden
van de bezetting. 1873 werd hij door verschillende partijen gedwongen zich terug te
trekken. I3uiten de geschiedenis der Fr.
revolutie (10 deelen) schreef hij : „Histoiro
du consulat et de l'empire". (21 deelen).
Thiersch, Meier. Wilh. Josias) Duitsch
theoloog, 1817/1 '85; wijdde zich can het
Irvingi a nisme.
Thijm, zie Alberdingk Thijm ; zie Deyssel.
Thijsse, (Jae. P.) Ned. eatuurkundign, geb.
ter•vanDm. 1865
Thesmoteet, naam voor de leden van bet
Thijssen, (Henricus Franciscusl Ned. gocollege van arcbonten in het on& Athene. neKNs'kundigo, 1787;1830.
tot
veer
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• Thoden van Veizen, (11113o Wilhelm) Ned.
godgeleerde en schrijver, geb. 1815 ; gaf o. a.
een vertaling van Dante's Goddelijke comedie.
Thol, (Hendrik Otto van) Ned. schilder,
1859/1902.
(2) (Aletta Jacoba Josephine Ruysch--)
weduwe van den vorige, Ned. schilderes,
geb. 1860.
Tholen, een der Zeeuwsche eilanden, door
de Ecndracht van het vasteland gescheiden.
(2) gem. op het eiland T., 3159 inw.
Thoma, (Hans) Duitsch schilder, geb. 1839 ;
directeur van het museum to Karsruhe.
Thomas, een der apostelen van Jezus.
Wilde de opstanding van Jezus niet gelooven, of hij moest de wonder' der handen
van hem betast hebben, daarom als een
voorbeeld van ongeloovigheid voorgesteld.
De Perz.-christenen (T.-christ.) beschouwen
hem als den stichter hunner kerk ; gedenkdag 21 Dec.
(2) T. a Becket, of T. van Canterbury,
strijder voor de pauselijko hierarchic in
Eng., 1119/70 ; hij wist door ondersteuning
der monarchistische politick van. Hendrik
II, zijn benoeming tot aartsbisschop van
Canterbury te bewerken, doch begon toen
de kerkelijke hierarchie sterk te verdedigen,
waardoor een hevige strijd ontstond tusschen kerk en staat. T. vluchtte en werd
kort na zijn terugkeer door 4 edellieden
op het altaar vermoord.
(3) T. a Kempis, eigenlijk T. Hamerken
of Hammerstein, doch genoemd naar Kempen bij Keulen, waar hij geboren werd. Is
een asketisch-mystiek Nederl. godgeleerde,
1380/1471 ; hij woonde sedert 1407 in het
Agnietenklooster bij Zwolle. Sehreef o.a. hot
hem zoo veel ontstreden work „Imitatio
Christi", (Navolging van Christus), dat,
naar men beweert, wel 10,000 maal is uitgegeven. Het is in alle talon omgezet. Als
echrijvers worden ook anderen genoemd.
(4) T. van Aquino, of T. van Aquinas,
geleerde en scholasticus der middeleeuwen,
1225/74; hij trachtte op wetenschappelijke
gronden het Kath. geloof uiteen to zetten
en te verdedigen. Schreef o. a. „Summa
contra Gentilis" en -•• liooldwerk ,Summa
theologine."
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(2) (Sydney Gilchrist) Eng. technicus,
1850/85, vond 1877, na vele jaren arbeid,
het middel uit om ruw ijzer van phosphor
to zuiveren.
(St.) (Zie Saint Thomas.)
Thompson, (Johannes Wilhelmus) Ned.
journalist en schrijver, geb. 1837.
(2) (Sir Henry) Engelsch geneeskundige,
1820/1904; prof. to Londen.
(3) (Silvanus Phillips) Eng. natuurkundige, geb. 1851 ; schreef over magnetisme erg
electriciteit.
Thomsen, (Julius) Deensch scheikundige,
geb. 1826.
(2) (Wilhelm) Deensch taalkundige,
1842.
Thomson, (James) Schotsch dichter, 1700'

1748.
(2) (Sir William) Eng. scheikundige,
geb. 1824 ; prof. te Glasgow, word 1892 Peer.
(Sir Charles Wvville) Eng. natuur(4)
vorscher, 1830/82 ; prof. te Edinburg ; grondlogger der diepzeeonderzoekingen.
(5) (L. W. J. K.) geb. 1869; lid van de
Tweede Kamer.
Thonissen, (Jean Joseph) Belg. staatsman
en schrijver, 1817/91; schreef o.a. „La Bel-

gique sous le regne de Leopold I".
Thooft, (Willem Frans) Ned. toonkunstenaar, 1829/1900.

Thoonsohiefer, of Thonschiefer, steenzout ;
kleimassa met talk- en micablaadjes.
Thor, volgens de Noorsche mythologie de
oudste zoon van Odin of Wodan en Jiird;
de god van den donder, Was gewapend met
een altijd terugkeerenden hairier, die altijd
trof. Hij reed met een wager' met 2 bokken
bespannen, door den hemel en de wielen
maakten het donderend geraas, terwijl de
vonken eraf spatten. Hij is de beschermer
van den echt en den landbouw.
Thora, (Hebr.) leer ; de Joodsche geschrevon wetsrol, welke dient om in de Synagoge
voor to lezen.
Thorbecke, (Jan Rudolf) liberaal Ned.

Staatsman, 1798/1872; prof. te Leiden in
de rechtsgeleerdheid. Schreef een reeks staatskundige werken, waarvan het moest de aandacht trok zijn „Aanteekeningen op de
Grondwet" ; 1840 werd hij in de Kamer gekozen. 1845 diende hij met 8 andere Kamerladen een grondwetsherziening in, die verworpen werd. In 1848 werd een nieuwe
grondwetsherziening aangenomen en T. belast met de samenstelling van een ministerie. Hij nam de portefeuille van binnenlandsche zaken, die hij in 1853 moest nederleggen. Eerst in 1862 kwam hij weder aan
A. THOMAS.
het hoofd van het dep. van binnenl. zaken
Thomas, (Ambroise) Fr. componist, 1811/ en het ministerie en trad 1866 weder af.
96 ; schreef o.a. de opera's „Mignon" en Weder waren belangrijke wetten tot stand
„Hamlet",
gekomen. 1868 werd hij weder belast met de

Tho
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samenstelling van een ministerie, doch hij
droeg dien last over aan Fock. 1871 kwam
hij weder aan het hoofd van het ministerie,
doch om gezondheidsredenen moest hij aftreden. T. wordt geroemd als een zeer verstandig mensch met doorzicht en doorzettingsvermogen. Zijn wetten zijn zeer belangrijk voor het land geweest, doch juist door
zijn doorzetting, zijn vasten wil, had hij vele
vijanden. De conservatieven stonden niet
toe, dat zijn standbeeld in Den Haag weral
geplaatst, en daar hij o. a. de verklaring
had afgelegd, dat de R.-Kath. kerk als een
vrije kerkgenootschap werd beschouwd, behoorden ook de Protestanten tot zijn tegenstanders, terwijl de liberalen aanmerkingen
maakten op zijn stijfzinnigheid.
Thorbeoke-stichting, het in 1878 gestichte
fonds tot het verleenen van eere-prijzen voor
werken over rechts-, staats- en sociale wetenschap.
Thorium, een metalliek element, een zware,
donkergrauwe poeder.
Thorn, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Marienwerder, aan de Weichsel, 29,035 inw.;
industrie.
(2) gem., Limb., 1536 inw.
Thornycroft,
(Eng.) snelloopende stoomboot, torpedoboot.
Thorpe, (Benj.) Eng. philoloog, 1782/1870;
maakte zich verdienstelijk door zijn werken
over het Angel-Saksisch.
Thorsoe, (Alexander Georg) Deensch hist°,
ricus, geb. 1840.
Thoth, oud-Eg. God der tijdrekening en der
wetenschap.
Thou, zie Thuanus.
Thouret, fabrieksstad, Belg. prov. W.Vlaanderen 10,146 inw. ; weverijen.
Thracie, 'in de oudheid een landschap, N.lijk van Gri., was een Rom. prov., ook een
tijd zelfstandig en sedert de 14e eeuve
Turksch bezit.
Thrasybulus, Atheensch veldheer, bevrijdde
Athene van de 30 tyrannen, 388 v. Cb•.
vermoord.
Thronthjem, zie Drontheim.
Thuanus, de Lat. naar van Jacques
Auguste de Thou, Fr. staatsrnan en historims, 1553/1617 ; hij is do ontwerper van
het Edict van Nantes.
Thucydides, Gri. geschiedschrijver, 460/400
v. Chr.
Thudichum, (Friedr. von) Duitsch jurist en
sch•ijver, geb. 1831 ; prof. to Tubingen.
Thuille, (Ludwig) Duitsch componist, geb.
1861.
Thuin, stad, 13e1g. prov. Henegouwen, aan
de Sambre, 6067 inw. ; ijzerindustrie.
Thun, stad, Zwits. kanton Bern, aan de
Aare, 6069 maw.; zeer schoon gelegen aan
het Thune•-tneer, door de Aar rnet hot

Meer van Brienz verbonden. 560 M. boven
den zeespiegel, 48 K.M. 2 oppervlakte.
Thunberg, (Karel Peter) Zweedsch natuurkundige, 1743/1828 ; prof. to Upsala.
Thur, linker zijrivier van den Rijn, Zwitsl.,
125 K.M. lang.
Thurgau, Zwits. kanton, aan de Thur, 988
K.M. 2 , 135,535 inw., naeest Protestanten.
Hoofdst. Frauenfeld.
Thuringen, landschap in Midd.-Duitschl.,
tusschen de Saale, de Werra, den Harz
en het Thiiringerwoud. De bewoners kwamen
530 onder Fr. heerschappij, 908 kwam het
aan Saksen. 1035 stond het onder landgraven. 1247/63 successie-oorlog, die eindigde
met de deeling tusschen Hessen en Meissen.
1845 kwam T. aan de Saksische, zoogenaamde Ernestijnsche linie.
ThUringerwoud, gebergte in Midd.-Duitschl.,
ongev. 40 K.M. lang en 10 a 35 K.M.
breed. lloogste toppen : Groote Beerberg,
984 M. hoog, Schneekopf, 976 M. hoog. T.
is rijk aan natuurschoon, heeft veel kuuroerden, verder industrie, terwijl er koper en
ijzer gevonden wordt.
Thusnelda, gemalin van Arminius, de vorst
der Cherusken ; werd to Rome gevangen
gehouden, schonk daar het leven aan een
zoon en moest deelnemen aan den triumphtocht der Rom.
Thyestes, zoon van Pelops, ontvoerde de
echtgenoote van zijn broeder, Aerope. Hij
word naar Mycenae gevoerd, doch met hulp
van zijn zoon Aegisthus versloeg hij zijn
broeder en nam hij den troon in bezit.
Tiara, het hoofddeksel der Perzische konirn

TIARA.

gen. Thans meer de pauselijke niuts met
drievoudige kroon.
Tibboe, Islamitisch negervolk in de 0.-lijIne
Sahara.
Tiber, (It. Tevere) It. •ivier, stroomt van
de Apennijnen naar de Tyrrheensche zee.
375 K.M. long, 200 K.M. bevaarbaar.
Hieraan ligt Rome.
Tiberius, (Claudius Nero) Rom. keizer,
14/37 na Chr., geb. 12 v. Chr. ; stiefzoon
-yen keizer Augustinus, streed eerst glansrijk tegen do Germanen, werd 14 door den
Senaat als keizer erkend. Hij regeerde het
land op sehi tterende wijze en wist overal
orde to brengen Was een heftig vijand del
aristocratic. Hij word stervend door Macro
gewurgd.
Tibesti, oase in tie O.'lijke Sahara.
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Tibet, een tot China behoorend, zooge- 1891/94 minister van binnenl. zaken. Was
naamd nevenland, tusschen Himalaya en daarvoor Burgemeester van Amsterdam en
Kuen-Lun. 1,200,000 K.M. 2 , 11 mill. inw. prof. ; 1907 commissaris der koningin van
Het is geheel een hoogland, met bergen be- N.-Holl.
dekt, is meest onvruchtbaar, slechts in .le
Tientsin, stad, Chin. prov. Petsjili, haven
dalen kan wat verbouwd worden. De winters van Peking, 7 a 900,000 inw., tractaatssimn er zeer koud en de zomers heet. Er haven. Uitgebreide handel en scheepvaart.
wordt goud, edelgesteenten en zout gevon- 9/6 1885 vrede tusschen China en Frankr. ,
den, verder is er veeteelt. T. is sedert 1440 18 en 27/6 1900 door de verbonden mogendeen Boeddhistische kerkstaat en staat onder heden genomen en eerst 1902 terug gegeven.
een Dalei-Lama. Deze is een vazal van China.
Tire, (Nestor de) Vlaamsch aerator, geb.

Hoofdst. Lhassa. 1904 werd do hoofdst. door 1856.
de Engelschen bezet. 1910 moest de DaleiTiersch, (Otto) Duitsch muziek-theoreticus,
1838/92.
Lama voor de Chin. vluchte i.
(2) eon fijn gekeperd weefsel.
Tiers-tat, (Fri.) tot 1789 in Fr. de derde
Ticket, (Eng.) kaartje, bewijs, biliet, b.v. stand, de burgers, in tegenstelling met de
spoorkaartje, reisbiljet.
geestelijkheid en den adel.
Tideman, (Johannes) Ned. godgeleerde,
Tietjerk, dorp, gem , Tietjerksteradeel,
geb. 1807; Remonstrantseh prod. en prof. Friesl., 800 inw.
to Amsterdam.
Tietjerksteradeel, gem., Friesl., heeft 15
(2) (Bruno) zoon van den vorige, geb. dorpen, 15,201 inw.
1837; pred. bij de Remonstranisehe, gem. to
Tiflis, Russ. gouv., Transkaukasie, 44,607
H aarlem.
K.M. 2 , 1,040,943 inw.; hoofdst. T., 160,645
Tidore, sultanaat, res. Ternate, 30,000 inw.; wol-, katoen-, tapijtfabrieken.
inw. Het eiland T. heeft 10,000 inw.
Tigellinus, (Sophonius) een gunsteling van
Tieck, (Ludwig) Duitsch dichter, 1773/1853 ; keizer Nero, nam deel aan diens uitspattinverkeerde vanaf 1841 aan het bof van gen en wreedheden, doch verried hem later
Friedr. Wilhelm IV ; hij schreef verschil- echter ; werd ter dood veroordeeld.
lende sprookjes, drama's, o. a. ,Blau`Tigre, landschap in N.-Abessinie ; hoofdst.
baard", „De gelaarsde kat".
A dowa.
Tiedemann, (Friedr.) Duitsch geneeskunTigris, eon der voornaamste rivieren in
dige, 1718/1861.
oor-Azie, vereenigt zich met den Euphraat
(2) (Diedrich) Duitsch phil., 1748/1803.
en mondt in de Perzische Golf, 1500 K.M.
Tiel, gem., Geld., in de Betuwe, aan de lang.

Waal, 11,316 inw. ; bekend ern den uitvoer
Tiguriners, Keltische volksstam der Helvan vruchten en groenten.
vetiers.
Tiele, (Cornelis Petrus) Ned. godgeleerde,
Tijd, is een door de menschen ingestelde
1830/1902 ; prof. to Leiden.
maat tot bepaling der lengten van den duur
Tiendaagsche veldtocht, de veldtocht der van alles. In het gewone leven heeft men
Ned. troepen in Aug. 1831 tegen de Belg. daartoe genomen den duur van den dag en
opstandelingen, onder aanvoering van den den nacht of den tijd, die de aarde noodig
prins van Oranje. Eerst werden overwinnin- heeft om om haar as to wentelen.
gen behaald, doch voor de overmacht der
Tijdseinen, de verschillende inrichtingen
Fr. troepen moest teruggetrokken worden.
aan havens, waaraan de zeelieden den tijd
Tienden, was reeds bij de Israelieten ten kunnen zien ter gelijkstelling hunner tijdbehoeve van den Levietischen priesterstam, meters.
een belasting, die bestond in een aandeel
Tijger, (Felis tigris) naast den leeuw het
der voortbrengselen van den landbouw. De grootste katachtige roofdier; de koningschristelijke geestelijkheid hief ook reeds tijger kan 21 M. lang worden. Is listiger en
vroeg tienden, waartegen de boeren zich valscher dan de leeuw ; leeft in Azie. Het
doorloopend verzetten. Toch bleef deze be- wijfje werpt 2 a 3 jongen tegelijk.
lasting long bestaan, terwij1 er nu nog
Tijgerkat, zie Painter.
spored van vvaar to nemen zijY1.
Tijgerslangen, fam. der niet-giftige slanTienen, (Thienen of Tirlemont) stad, Belg. gen, kunnen wel 8 M. lang worden ; leven iii
prov. Brabant, 17,582 inw.; textielindustrie. Afrika, Azle en Australia.
T-ijzer, of T-balken, zijn de groote ijzeren
Tiengerneten, eiland van Z.-Holl., tusschen
de eilanden Beierland en Overflakkee en het balken, die op doorsnede een T-vorm hebben.
Haringvliet en. Holl. diep.
Tilanus, (Christiaan Bernard) Ned. genees-

Ticnhoven, gem., Utrecht, bij Maarsen, kundige, 1796/1883 ; prof. to Amsterdam.
(2) (Jan Willem Reinier) zoon van den
569 inw.
(2) gem., Z.-Holl., bij Gorinchem, 374 inw. vorige, geb. 1823 ; eveneens geneeskundige
(3) ( Gijsbert van) Ned. staatsma.n , was en prof. to Amsterdam.
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Tllborghs, (Joseph) Vlaamsch componist,
geb. 1830; prof. to Gent.
Tilburg, gem., N.-Brab., niet ver van de
Belg. grens, 49,319 inw. ; industrie, o. a.
weverijen en schoenmakerijen.
Tilbury, licht, tweewielig rijtuig.
Tillichte, dorp, gem. Denekamp, Overijsel,
450 inw.
Tilleur, stad, Belg. prov. Luik, 6642 inw.
Tilly, (Jean Tserclaes, graaf de) veldheer
nit den 30-jarigen oorlog, 1559/1632 ; aanvoerder der Liguisten. Overwon 1620 bij den
Wittenberg, 1630 ii. pinats van Wallenstein

TILLY.

aangesteld, veroverde 1631 Maagdenburg,
werd echter door Gustaaf II verslagen en
doodelijk gewond.
Tilman, (Alfred) Belg. componist, 1848/95.
Tilsit,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Gumbinnen, 34,539 inw. ; industrie, handel.
8/7 1807 vrede tusschen Napoleon I en Rusl.
en Pruisen.
Timboektoe, of Fr. : Tombouctou, handelsstad in W.-lijk Soedan, niet ver van den
Niger, 20,000 inw. ; werd 1894 door de Fr.
bezet.
Timbre, (Fr.) stempel, regel ; toonschakeering. T.-poste, postzegel.
Time is money, (Eng.) tijd is geld.
Times, (Eng.) tijden ; een der grootste Eng.
dagbladen uit Londen, 1783 gesticht.
Timgad, een groote ruinestad in Algerie ;
deze stad werd 100 na Chr. gebouwd en in de
6e eeuw verwoest.
Timmner, (Christiaan) Ned. musicus, geb.
1859 ; concertmeester te Amsterdam.
Timoer, Tamarlan, geweldig veroveraar
van Azie, 1336/1405 ; veroverde Perzie,
Midd.-Azie en Indie.
Timoleon, Gri. veldheer en staatsman,
413/337 v. Chr.
Tinton, philosoof nit Phlius, gest. 230 v.
Chr., bekend om zijn menschenhaat.
Timor, het gewichtigste eiland der Kleine
Soenda-Eilanden, 32,586 K.M.', waarvan de
N.0.-lijke helft met het eiland Lambing
Port. bezit is, 16,000 K.M. 2 , 300,000 inw. ;
hoofdst. Delli. Het overige deel met Soemba,
Rotti, Alor en een deel van Flores en nog
verschillende andere eilanden vormen de res.
T. van Ned.-Indie, 44,406 K.M. 2 , 760,000
inw. ; prod. palmwijn, suiker, mais. Hoofd.st.
Koepang.
Timotheus, nit Lycaonie, leerling en met-
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gezel van - Paulus ; was volgens de overlevering eerste bisschop van Ephesus en onderging daar den marteldood. In den Bijbel zijn
twee brieven van Paulus, aan hem, opgenomen.
(2) Atheensch vlootvoogd, vernietigde 375

v. Chr. de Spartaansche vloot, veroverd© 365
v. Chr. Samos ; gest. 355 v. Chr.
Tin, een zeer pletbaar, • week, weinig vast
metaal ; oxydeert in de lucht zeer weinig en
wordt daarom veel gebruikt om andere metalen te overtrekken en voor roest te bewaren.
Wordt weinig gedegen gevonden, doch meest
als tinsteen, dat is verbonden met zuurstof.
Ook veel gevonden in verbinding met koper,
ijzer en zwavel. Soortelijk gewicht 7.29;
smeltpunt 235° C.
Tinallinge, stad, gem. Baflo, Gron., 300
inw.
Tinctuur, aftreksel van planten op water
of Spiritus.
Tindal, (Henry) Ned. artillerie-officier,
streed op Sumatra ; is de ontdekker van de
drinkwaterzuivering door middel van Ozon.
(2) (Matthew) Eng. deist en vrijdenker,
1657/1743 ; nam eerst den Kath. godsdienst
aan, keerde weder tot de Prot. kerk terug en
begon later den godsdienst to bestrijden.
Tindaro, (Kaap) kaap, N.-O.-kust van
Sicilie.
Tine!, (Edgar) Vlaamsch musicus, geb.
1854 ; prof. en directeur aan hot conservatorium te Brussel ; schreef symphonische tafereelen, ook opera's.
Tinge!-tangel, minder gunstige uitdrukking voor café-chantant.
Tinne, (Alexandrine) Ned. Afrika-reizigster, 1839/69 ; reis•e eerst met haar moeder
eenige malen naar den bovenloop van den
Nijl, 1863 met Heuglin en Steudner naar de
Gazellenrivier ; 1869 begaf zij zich weder naar
de binnenlanden van Afrika, doch werd door
haar geleide bij Ghat vermoord.
Tinos, een der Gri. Cycladen-eilanden, 204
K.M. 2 , 123,000 inw. ; hoofdst. T., 2415 inw.
Tinpest, is een eigenaardig verschijnsel bij
tin en wordt wel ziekte of tering genoemd.
Is nl. het, zelfs spoedig, in stof overgaan van
tin, terwijl als deze stof op niet-aangetast tin
komt, ook dit spoedig vervalt, dus werkt ale
een besmetting. Kan veel schade aanbrengen.
Tipperary, Iersch graafsehap, prov. Munster, 4237 K.M. 2 , 159,754 inw.; hoofdst.
Clonmel.
Tippoe-Tipp, een Arabisch koopman en
slavenhandelaar, gouverneur, 1887/90, van
den Congo-staat aan den Boven-Congo, 1837/
1905 ; hij ondersteunde en hielp Cameron,
Stanley en Wiszmann bij bun reizen in
Afrika, redde den laatste tweemaal het
haven.
Tipton, stad, Eng. graaf Schap Stafford,
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30,543 inwoners; metaalindustrie, steenkolen.
Tirade, uitwijding ; vloed van scherpe woorden ; een zeker deel uit een werk, dat over
een onderwerp handelt. In de muziek een
vlugge passage, hoofdzakelijk voor zang.
Tirailleeren, met verspreide scherpschutters, welke meer zelfstandig optreden, den
vijand aantasten, beschieten. (2) wisselruiterij ; het trekken van wissels op elkander one
baar geld te verkrijgen. Is bij de wet verboden.
Tirailleurs, de in een uitgebreide linie strij
dende infanterie.
Tiran of Tyran, in 't algemeen beerscher,
verdrukker, dwingeland. In 't nude Gri. traden personen op, die door geweld de alleen
heerschappij wisten te verkrijgen, zulke kregen den naam van T. ; dit waren echter niet
altijd wreede dwingelanden, maar meest menschen, die nit het yolk voortkwamen zich
ook door het yolk de macht verzekerden. Zij
bevorderden den vrede, handel en nijverheid en
verdrukten zooveel mogelijk de aristocraten,
(lie zich tegen hen verzetten. Met den naam
Dertig T., worden de personen bedoeld, die
door Lysander to Athene aangesteld waren
om een nieuwe staatsregeling in te voeren,
doch zich schuldig ma.akten aan allerlei misbruiken.
Tirana, stad, Turksch vilajet Scoetari,
22,000 inw.
Tirannie, dwingelandij, heerschzucht, willekeur.
Tirard, (Pierre Emanuel) Fr. staatsman,
1827/93 ; was herhaaldelijk minister en minister-president.
Tiraspol, stad, Russ. gouv. Cherson, aan
den Dnjestr, 27,585 inw. ; uitvoer van zijde.
Tirato, (It.) getrokken, gerekt.
Tireh, stad, Turksch vilajet Aldin, 14,500
inw.
Tirlemont, zie Tienen.
Tirnowa, stad in Bulgarije, aan de Intra,
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lende rivieren en meren. Van den bodem is:
37.6 % bosschen, 44.4 % weiden, 6.9 % bonwland en 1.2 % voor wijnbouw. Er wordt
landbouw, vee- en zijdeteelt en mijnbouw
bedreven. Daarnaast is een ruim toeristenverkeer. Ook is er industrie en veel huisindustrie. De Landdag heeft 68 leden, terwiji
10 afgevaa,rdigden naar den Rijksdag worden gezonden. Hoofdst. Innsbriick. T. was
in de oudheid door Rhaetiers en Kelten bewoond en kwam onder keizer Augustus onder,
de Rom., daarna verviel het aan verschillende stammen tot Karel de Groote het geheel
in bezit man. In de 10de eeuw kwam het
geheel aan de Beiersche hertogen. 1363 word
het aan O.-rijk afgestaan. 1805 kwam het ,
weder aan Beieren. Na den opstand van
1809 werd het tusschen It. en Illyrie gedeeld, doch 1814 geheel door O.-rijk ver-

overd.

Tironische Noten, een snort stenographic,
gebruikt door de Rom. en uitgevonden volgeris vermoeden door den vrijgelaten slaaf
Tiro, ongev. 94 v. Chr. en 5 na Chr.
Tirso, rivier, W.-kust van Sardinia, 150
N.M. lang.
Tischendorf, (Lobegott Friedr. Konstantine) Duitsch bijbel-criticus, 1815/74.
Tisri, (Hebr.) de eerste maand van het
hurgerlijke jaar en de 7e van het kerkjaar
bij de Joden.
Tissandier, (Gaston) Fr. natuurvorscher en
luchtreiziger, 1843/99.
Tisserand, (Francois Felix) Fr. sterrenkun-.
dige, 1845/97.
Tissot, (Victor) Fr. schrijver, geb. 1845.
Tisza, (Stephan, graaf van) Hong. staatsman, geb. 1861; was 1903/05 minister-president.
Titan, bijnaam voor Helios.
Titanen, een godengeslacht uit de Gri..

mythologie ; de nakomelingen van Uranus en
Gaea. Zij stortten Uranus van den Croon,
welke door Cronus, een hunner, werd inge12,858 inw.
Tiroeneiweli, stad, Eng.-Indio, president- nomen. Zijn zoon, Zeus, streed lang tegen
de T. en overwon ze na langen strijd en
schap Madras, 25,000 inw.
Tirol, vorstelijk graafschap, kroonland van wierp ze in den Tartarus.
Titaniet, een mineraal dat meest in kristal- •
vormkt,hefscilndkur
en is soms doorzichtig, wordt in Tirol gevonden. Het doorzichtige groene T. wordt
wel geslepen.
Titanium, een door Gregor, 1791, ontdekt
.Aement, dat in vele silicaten en in ijzererts
WAPEN VAN TIROL.

voorkomt. Smelt moeilijk, doch verbrandt
in de lucht met een heldere via m.

Titans, zie Titanen.
O.-rijk-Hong., oppervl. 26,682 K.M. 2 , 886,251
Titansarbeid,
een zwaar en moeilijk,
inw., meest Kath., waarvan 61 % Duitschers
en overigens It. Het is een bergland, hoog- ondoenlijk werk.
Titcomb, (Timothy) pseud. van den Amerik.
ste toppen : Wildspitze, 3774 M., Ortlerspitze,
3902 M., Marmolata, 3904 M. hoog. Er zijn schrijver J. G. Holland, 1819/81.
Titel, naam veer een ambt, bediening,,
ruim 200 geneeskrachtige bronnen, verschilEncyclopaedie 46
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waardigheid of rang ; naam, opschrift van heid, geluk, het slagen van een plan enz.
een boek.
Tobago, zie Tabago.
Tithonus, geliefde van Aurora, kreeg de
'Tobameer, het grootste der bekende meren
onsterfelijkheid, doch niet de eeuwige jeugd, van Sumatra.
waardoor hij op leeftijd geheel ineen schrom•
To be or not to be, (Eng.) te zijn of niet to
pelde.
zijn ; geheel of geheel niet ; niet half
Titicaca, (Meer van) een der hoogst gelegen
Tobias, een der apocryphe boeken van het
meren der aarde, in Bolivia en Peru, 3842 Oude Testament, bevat i-en fam. geschiedeM. boven den zeespiegel, 8354 K.M. 2 .
nis, waarin een vader (Tobit) en een oudste
Tittoni, (Tomaso) It. staatsman, geb. 1849 ; zoon met dien naam optreden
werd 1903 minister van buitenl. zaken.
Tobler, (Adolf) Duitsch romanist, geb. 1835.
Titulair, de titel dragend, doch niet in
Tobol, linker zijrivier van de Irtisj, Russ.
dienst zijnde.
Siberia, 486 K.M. lang.
Titus, leerling en helper van den apostel
Tobold, (Adelbert) Duitsch laryngoloog,
Paulus, wordt beschouwd al, de eerste geb. 1827 ; prof. te Berlij i.
bisschop van Creta.
Tobolsk,
Russ.-Siberisch gouv., 1,397,692
(2) (T. Flavius Vespasianus,) Rom. kei- K.M. 2 , 1,438,484 inw. ; hoofdst. T., aan de
zer, 79/81 ; geb. 41 na Chr., verwoestte 70 Irtisj, 20,427 inw.
Jerusalem.
Tocantins, zijrivier van den AmazonenTitusboog, triumphboog te Rome, ter eere stroom, 2612 K.M. lang.
van Titus.
Todi, bergtop der Glarner-Alpen, 3623 M.
Tituskop, kop, met kort, krullend haar.
Tityus, een reus van Euboea, verleidde Leto

hoog.

Todmorden, stad, Eng. graafschap York,
en werd voor straf in de onderwereld op een 25,419 inw. ; steenkoolmijnen.
land uitgestrekt, terwiji twee gieren hem
Toeban, plaats op Java, res. Rembang,
de lever uitpikten.
26,000 inw.
Tivoli, stad, It. prov. Rome, 13,396 inw.
Toekans, pepervreters, een fam. van koeTiziano Vecellio, meest Titiaan genoemd, de koekvogels uit tropisch Am. ; hebben een geberoemdste meester der Venetiaansche schil- tanden snavel.
derschool, 1477/1576 ; meest kerkelijke kunst,
Toekoe Oemar, Atjehsche opstandeling,
ook beelden uit de Gri. mythologie.
geb. 1860 ; was een tijdlang de ziel der opTjalk, *) bekend lang, plat, Holl. vaartuig. standen van de W.-kust van Atjeh. Bewees
Talleberd, dorp, gem. Aengwirden, Friesl., daarna den Ned. verschillende diensten tegen1000 inw.
over zijn landgenooten, doch werd 1896 weer
Tjamsweer, dorp, gem. Appingedam, Gron., een geducht vijand, die door den omgang met
700 inw.
de Ned. veel geleerd had en met goede wapeTjeukemeer, het grootste Friesche meer, nen optrad. Hij sneuvelde in 1899 in een
gelegen bij Lemmer, gem. Doniawerstal, nachtelijk gevecht.
Lemsterland en Schoterland.
noemt men in Rusl., de onbeToendra,
Tjiandjoer, plaats op Java, res. Preanger bouwbare vlakten in Siberia en N.-O.-Europa ;
Regentschappen, 15,350 inw.
zijn meest met mossen begroeid en ontdooien
Tjikorai, vulkaan op Java, 2880 M. hoog.
des zomers slechts aan de oppervlakten.
Tplatjap, plaats op Java, res. Banjoemas,
Toengoezen, Mongoolsch nomadenvolk in
11,600 inw.
O.-Siberia, met eigen taal ; ongev. 70,000
stad, Russ. gouv. Tobolsk, zielen. Zijn Boeddhisten.
Tjoemen,
Siberia, 29,588 inw.
Toermalijn, een mineraal in zuilenvormige
Tjum, dorp, gem. Franekeradeel, Friesl., kristallen, heeft allerlei kleuren ; de doorzich1500 inw.
tige soorten zijn edelgesteenten.
Tlascala,
(Tlaxcala) staat van Mexico, Toetssteen, of lydische steen, een dichte,
4132K.M. 2 , 172,315 inw. ; Hoofdst. T., zwarte kwartssoort, vermengd met leem,
2715 inw. koolstof en ijzeroxyde. Daar goud en zilver
Tlemcen,
stad in Algeria, prov. Oran, er bij wrijving een streep op nalaten, waar22,273 inw.
uit het gehalte dezer stoffen kan bepaald
Toast, Toost, in Eng. een geroosterd stukje worden, wordt dit steen veel voor die doelbrood, dat hij de thee wordt rondgediend.
einden gebruikt.
(2) het uitbrengen van een dronk en het
Toewan, (Mal.) heer, meester, gebieder. T.
uitspreken van een redo op iemands gezond- baser, groote hear ; gouverneur-generaal.
Toga, was het kleedingstuk der oude Rom.,
dat over de tunica werd g,edragen en het
*) Voor woorden met Tj.... zie men ook geheele lichaam omsloot. Thans het ambtsc h ..... (Eng.) en Tsj.... (Roll.) of Z..... gewaad met wijde mouwen van prof., pred.,
rechters, rabbijnen enz.
(Duitsch).
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voormalig graafschap in
Toggenburg,
Zwitserl., sedert 1803 deel van het kanton
St. Gallen.
Togo, Jap. admiraal, geb. 1857, blokkeerde
Port-Arthur en versloeg 27/5 1905 de Russ.Oostzeevloot.
Togoland, Duitsche kolonie aan de Slavenkust in Upper-Guinea, 41,400 K.M 2 ., 500,000
inw. floofdpl. Klein-Popo.
Toilet, (Fr.) kapsel ; kaptafel, kapdoos;
sieraden, opschik.
Toise, voormalige Fr. lengtemaat, 1.949 M.,
later 2 M.
Tojama, stad, Jap. eiland Hondo, 58,975
inwoners.
Aziatisch-Turkije, vilajet
Tokat, •stad,
Siwas , 29,890 inw.
Tokio, (Jeddo, Yedo) hoofd- en residentiestad van Japan, 0.-kust van het eiland
Hondo, 1,912,089 inw. Uitgebreide industrie,
havenstad Jokohama.
Toko, in Ned.-0.-Indie, een winkel van
allerlei.
Tokoeshima, stad, Jap. eiland Shikokoe,
61,501 inw.
Moly, (Emmerich, graaf von) Hong.
patriot, 1656/1705; streed tegen Turkije en
stond, 1682199, aan de zijde van Turk.
Toledo, Sp. prov., 15,275 K.M. 2 , 346,817
inw. ; hoofdstad T., aan de Taag, 23,465 inw. ;
industrie.
(2) stad, staat Ohio, N.-Am., 131,822 inw.
Tolen, zie Tholen.
Tolentino, stad, It. prov. Macerata, 12,872

Tom

(2) (Dimitrij Andrejewitsj, graaf) Russ.
staatsman, 1823/89.
(3) (Peter Alexandrowitsj, graaf) Russ.
veldheer en diplomaat, 1769/1844.
(4) (Leo Niculajewitsj, graaf) een der
eerste en over de wereld het meest bekende
Russ. sehrijver, geb. 919 1828 ; hij diende
eerst eenige jaren in het leger, doch begaf
zich daarop naar zijn landgoed, alwaar hij
als eenvoudig landbouwer, naar zijn ideeen,
trachtte te leven, terwijl hij zijn stem in -Lai
van boeken en bladen on verschrokken verhiof

GRAAF LEO TOLSTOI.

tegen de Russ. toestanden. Zijn meest gelezen
werk is wel „Opstanding". Hij schreef verder : „Oorlog en vrede", „Anna Karenina".
Ook schreef hij theologische, phil. en sociologische werken, o.a. : „Mijn Biecht", „Het
koninkrijk Gods is binnen in u". In de vertelling „Iwan de Dwaas" heeft hij in eenvoudige taal een voorstelling gegeven van een
samenleving zooals hij die wenscht. Zijn werken zijn in ongeveer alle talen omgezet.
Tolteken, de oudste bewoners van Mexico,
inw.
vermengden zich sedert de lle eeuw met de
Toleran, (Lat.) verdraagzaam.
Tolerantie-edict, het edict van 1781, waarbij Azteken, welke het land veroverden. Men
de Prot. in O.-rijk eenioe vrijheid verkregen. schrijft hun verschillende groote bouwwerken
Tolima, dep., Columbia, Z.-Am., 47,750 toe.
Toluca,
hoofd- en residentiestad van
K.M 2 ., 353,000 inw.; hoofdst. Ibaque.
Tolk, iemand, die als vertaler dienst doet Mexico, 25,904 inw. Z.-W.-lijk ligt de 4570
bij een gesprek van twee vreemden, welke M. hooge Nevado de T.
Tolverbond, een verbond van verschillende
elkander niet kunnen verstaan.
Tollens, (Hendrik Frederik) Ned. dichter, staten, omtrent het heffen van rechten op
geb. 24/9 1780, werd eerst bij zijn vader op- in-, nit- en doorvoerwaren.
geleid in den handel in drogerijen en verfToman, Perz. gouden munt, f 5.70 ongestoffen, doch begon zich spoedig op de dicht- veer.
Tomasjow, stad, Russ.-Poolsch gouv. Petrokunst toe te leggen. Hij leerde Eng., Fr. en
Duitsch en begon met verschillende gedichten kow, 21,041 inw.
Tomaten, paradijs-, liefdeappels, de bein 't Holl. te zetten. Hij gaf daarna verschillende deelen gedichten uit, die herhaal- kende roode vruehten van de Lycopersicum.
Tombe, praalgraf, grafkelder.
delijk herdrukt werden. Gest. 31/10 1856. Te
Tombigbee-rivier, rivier in staat Alabama,
Rotterdam werd een standbeeld voor hem
opgericht. Hij is de dichter o. a. van het N.-Am., 740 K.M. lang.
Tombouctou, zie Timboektoe.
„Wien Neerlands Bloed" en „De overwinteTombola, (It.) een soort verloting, loterijring op Nova-Zembla".
Hong. komitaat, 3642 K.M. 2 , spel.
Tolna,
Tommaseo, (Niccolo) Venetiaansch staats253,182 inwoners ; hoofdstad Szegizard, 8000
man en dichter, 1802/74.
inwoners.
Tomsk, Russ. gouv., W.-Siberib, 857,682
Tolstoi, (Alexei Constantinowitsj, graaf)
Russ. dichter, 1818175 ; schreef verschillende K.M 2 ., L929,092 inw., hoofdst. T., aan de
Tom, 52,430 inw.
epische gedichten.
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Ton, Eng gewicht, 1016.96 K.G. (2) handelsgewicht en scheepsinhoudamaat, 1000
K.G. (3) voor gond of geld, f 100,000, (4)
registerton, soheepsinhoudsmaat, 100 kubieke
Eng. voet = 2,832 M 3 .
Tunbridge, zie Tunbridge.
Tondel, of T.-doos, voorheen veel gebruikte
dons met zwam en vuursteen om vuur to
maken; verdrongen door de lucifers.
Tonga, Polynesische eilandengroep in de
Z.-zee, 997 K.M 2 ., 26,000 inw. ; sedert 8/11
1899 Eng. bezit.
Tongaland, het N.-lijke deel van Kaapland,
Eng. Afrika.
Tongeire, gem., N.-Brab., 1764 inw.
Tongeren, stad, Belg. prov. Limburg, 3800
inw.
Tongval, dialect, de eigenaardige wijze van
uitspreken en toepassen van een taal, die
ongeveer elk gewest eigen is, zelfs bijna elke
gemeente.
Tonica, in de muziek de grondtoon van den
toonaard ; sluittoon van een melodic ; do
°erste trap van een diatonische toonladder.
Tonkin, deel van Fr.-Indo-China. Hoofdst.
Hanoi.
Tonnage, tonnenmaat, scheepslading.
Tonnengeld, belasting geheven naar den
tonneninhoud van een schip.
Tonsuur, de kruinschering der RoomschKath. geestelijken. Het opnemen van iemand
in den geestelijken stand, dat gepaard gaat
met het afknippen van eenige hoofdharen.
Word 633 ingevoerd.
Toog, boog van een gewelf.
Toon, elke klank, geluid. In de muziek
elke bruikbare klank, onderscheiden in verschillende hoogten en duur.
Tooneeispel, elke voorstelling, die op een
tooneel gegeven wordt, in 't bijzonder de
dramatische voorstellingen. In ons land
dateert het T. van de „spelende rederijkers".
Door den tegenstand van de kerk kwam het

Tor

dingen kon doer, die in opspraak wares met
de natuurwetten of die niemand kon of begreep. Men geloofde, dat zulke menachen in
verbinding stonden met goden of duivelen,
doch meest met booze geesten. In de middeleeuwen nam men door verbranding en ander
geweld maatregelen tegen de menschen met
die vermeende kunst (Heksenprocessen). Het
geloof daaraan is jammer genoeg nog lang

niet verdwenen.
Topaas, een veel voorkomend, gekleurd
edelgesteente- wordt gekristalliseerd on ongekristalliseerd gevonden ; heeft termo-electrische eigenschappen.
Topeka, hoofdst., staat Kansas, N.-Am.,

33,608 inw.
Topiek, het gebruikmaken van gegeneraliseerde stellingen on deze formuleeren.
Topographie,

plaatsbeschrijving ; beschrij-

ving van een land met de steden, dorpen,
wegen enz.
Toreador, (Sp.) stierenvechter to paard.
Torelli,
(Achille) It. blijspeldichter, geb.

1844.
Torgau, stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Merseburg, 11,807 inw.
Torhout, gem., Belg. prov. W.-Vlaanderen,
10,000 inw.
Tornado, orkaan op de W.-Indische eilan-

den.

Tornea, rivier op de grens tusschen Rusl.
en Zwed., mondt in de Botnische Golf,
375 K.M. lang.
Torontal, Hong. komitaat, 9521
590,318 inw. ; hoofdst. Becskerek.
Toronto, hoofdst., Canadeesche prov. Ontorio, 208,040 inw. ; graanuitvoer, 20/4 1904
hevige brand.
Torpedisten, een afdeeling der land- en
zeemacht, belast met het vervaardigen van
torpedo's en het leggen van mijnen in havens, kanalen en aan de kusten.
Torpedo's, zijn met springstoffen geladen
echter niet tot ontwikkeling, tot eindelijk apparaten, die bij oorlog in havens worden
het tooneelverbond werd opgericht, waarna gelegd en zoo zij door een schip aangevaren
worden, uiteenspringen, of door electriciteit
de groei spoedig merkbaar was.
Tooneelverbond, (Nederlandsch) een ver- van den wal of ontstoken worden, doch
bond, 1869 opgericht, tot bevordering van meest Doemt men deze thans onderzeesche
het tooneelspel. Stichtte 1874 een tooneelschool.
Tooniadder, toonschaal, de trapsgewijze
klimming of daling der tonen. De octaaf.
Toorenenbergen, (Johannes Justus van)
Ned. godgeleerde, 1822/1904 ; prof. to Am-

sterdam. Schreef verschillende werken.
Toorts, (Verbascum) een in ons land langs
de wegen groeiend plantengeslacht ; herkenbaar aan de wollige bladen en stolen ; heeft
gele bloemen en zonderling gevormde bladen.
Tooverij, was voorheen een algemeen geloofde kunst, dat iemand of jets, (b.v. eon
drankje of stok enz.) dizarmede begRafd,
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mijnen en heeten de lancier-T. moor T. Pit
zijn eigenlijk groote kogels, die onder water
afgeschoten worden en zichzelf met cell daaraan verbonden yin voortbewegen ; doze yin
wordt gedreven door samengeperste lucht of
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vloeibare • koolzuur. Stoot dit apparaat nu
tegen een hardheid (bedoeld is natuurlijk
een vijandelijk schip) dan ontspringt het. De
eerste T. word door den Eng. ingenieur
Whitehead samengesteld. Zij worden afgeschoten door de slagschepen, zoo deze voorzien zijn van een lancierbuis of door de
expres daarvoor gebouwde T.-booten. Men
heeft tot verdediging aan de oorlogsschepen
netten aangebracht, doch deze bleken spoedig ondoelmatig to zijn. T. loopen thans
14 a 16 knoopen en 4 a 500 M. ver.
havenstad, Eng. graafschap
Torquay,
Devon, aan het Kanaal, 33,625 inw. ; zeebadplaats.
Torquemada, (Thomas de) Sp. generaalinquisiteur liet vole ketters verbranden en
1492 de Joden
verdrijven, gest. 1498.
'
Torre, (It.) toren.
Torre Annunziata, stad, It. prov. Napels,
28,143 inw. ; haven, wapenfabriek.
Torre
del Greco, havenstad, It. prov.
Napels, 33,299 inw. ; koraalvisscherij.
Torren, gewone naam voor loopkevers of
kevers.
Torrens-meer, zoutmeer in Z.-Australia,
5000 K.M.
Torrente, stad, Sp. prov. Valencia, 17,539
inw.

Tow
Totana, stad, Sp. prov. Murcia, 11,643 inw.
Totebel, een aan vier puntan vast gemaakt

vischnet, chit veel gebruikt wordt bij de klein-

visscherij.
Totilas, koning der 0.-Goten, 541/552; veroverdo 2 keer Rome.
Totonicapan, stad, Hong. komitaat Guatemala, 25,000 inw.
Toujours, (Fr.) steeds, altijd.
Tout, stad, Fr. dep. Meurthe-et-Moselle,
12,287 inw.; 23/9 1870 aan de Duitschers
overgegeven.
Toulon, stad, Fr. dep. Var, aan de Midden.zee, 101,602 inw..' krijgs- en handelshaven,
scheepsbouw, visscherij.
Toulouse, hoofdst. van het Fr. dep. HauteGaronne, 149,841 inw.; vesting, metaalindustrie. 10/4 1814 overwinning van Wellington op de Fr.
Tounens, (Koning Orelio Antoine) Fr. avonturier, woonde in Chili en werd aldaar door
eon Indianenstam tot koning uitgeroepen.
Zie Araucania.
Tourcoing, fabrieksstad, Fr. dep. du Nord,
79,243 inw.
Tourist, eon voor zijn genoegen reizend
persoon.
Tournai, Zie Doornik.
Tournee, (Fr.) rondreis, rondgang.
Tournefort, (Joseph Pitton de) Fr. botaniens, 1665/1708.
Tourniquet, een draaikruis aan de ingangen
van salon of tuinen, waardoor slechts den
persoon tegelijk er door kan en niet maser
terug gaat.
(2) een geneeskundig instrument om een
slagader toe to drukken.
Tournool of steekspel, noemde men in de
middeleeuwen een ridderlijk spiegelgevecht
bij feestelijke gelegenheden. Men streed to
voet of to paard, waarbij het het doel was
elkander met een laps uit het zadel te lichten. Later ontaardde het spel in werkelijke
gevechten, waarbij scherpe wapenen werden
gebruikt. Pit word spoedig door de overheid
verboden, terwijl de paus een Christelijke
begrafenis weigerde aan de bij dat spel gevallenen.
Tours, hoofdst., Fr. dep. Indre-et-Loire,
64,695 inw. ; textiel-, ijzer- en staalindustrie,
machinebouw. 19/1 1870 door de Duitschers
genomen.
Toussaint, Zie Bosboom-T
(2) (Ferdinand) Vlaamsch schrijver, geb.
1875.
(3) (Charles) Duitsch taalkundige, 1813/
77 ; stichtte met Langenscheidt (1832/95)
een methode voor zelfonderricht van vreemde
talen.
Tout, (Fr.) ailes, het geheel.
Tovote, (Heinz) Duitsch schrijver, gob.

Torres-eilanden, eilandengroep der Nieuwe
Hebriden, 132 K.M 2 ., 2000 inw.
Torresstraat, zeestraat tusschen het vaste
land van Australid en Nieuw-Guinea.
Torricelli, (Evangelista) It. natuurkundige,
1608/47 ; was prof. te Florence. Vond den
barometer uit.
Torshok, stad, Russ. gouv. Twer, 12,743
inw.
Tortelduif, kleine huisduif, bekend door
ham eigenaardig geluid.
Tortona, stad, It. prov. Alexandria, 17,452
inw.
Tortosa, stad, Sp. prov. Tarragona, aan de
Ebro, 23,302 inw.
Toscane, een voormalig hertogdom in It.,
omvat thans 8 prov., 24,104 K.M 2 . 2,549,142
'
inw.; hoofdst. Florence. Bloeiende landbouw,
mijnbouw en kunstindustrie. Het land stond,
568/74, onder Longobardische heerschappij en
daarna onder eigen hertogen en graven.
1115/1279 had er tusschen de curie en den
keizer een strijd plaats over de erfopvolging.
Het geraakte in de macht van Florence en
daarna in handen der Medici. 1736 werd het
door 0.-rijksche troepen beset en 1860 was
de volksstemming voor aansluiting bij Sardinia.
Tosto, (It.) vlug, schielijk.
Totalisator, een bureau of kantoor voor
bemiddeling van weddenschappen bij wedrennen. Lijat der gezamenlijke wedden1864.
schappen.
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'Tra

Towaili, staatje, W.-kust van Celebes.
een der schitterendste, hij breidde zijn rijk
Tower, een citadel van Londen, aan den uit, liet kanalen en wegen aanleggen en
Theems, was een tijd lang een staatsgevan- stichtte kolonien. Voor hem werd een zuil
opgericht te Rome, 29.5 M. hoog, daarop zijn
genis, tlians historisch museum.
beeld, dat 1587 vervangen werd door een
Town, (Eng.) stad ; Township, stadswijk.
Townville, stad, Australischen bondsstaat bronzen beeld van den H. Petrus.
Traject, overvaart, overtocht ; veer ; een
Queensland, 12,717 inw.
afstand tusschen twee stations van een tram .
Toxdemie, (Gri.) bloedvergiftiging.
Toxodonten, fossiele reuzenzoogdieren, door of spoor.
Traktatie, onthaal ; smulpartij, lekkernij.
Charles Darwin ontdekt.
Traktement, bezoldiging, loon.
Toxisch, vergif, vergiftig.
Tralles, (Johann Georg) Duitsch natuurToxteth-Park, voorstad van Liverpool,
kundige, 1763/1822 ; prof. te Londen, uitvin21,046 mnw.
Toynbee, (Arnold) 1852/83 ; hoopte door der van den naar hem genoemden alcoholzneerderen omgang en gezelligheid tusschen meter.
Tramwegen, Zie Spoor- en Tramwegen.
de verschillende standen, de tegenstellingen
in de maatschappij te verzachten, hielp daar- Trance, (Eng.) volgens de Spiritisten, de
om verschillende vereenigingen met dat duel toestand van het medium tijdens het veroprichten. band met de geesten.
Tranen, (Lacrimae) bet zoutachtige vocht,
Toynbee-kring,
T.-werk, een beweging naar Toynbee genoemd om de ver- dat de traanklieren, die zich boven het oog
schillende standen meer tot elkaar te bevinden, afscheiden. Deze stroomen tangs
brengen. den oogappel naar de tranenzee, d. i. het
Traagheid, een der natuurwetten, dat elk hoekje tusschen neus en oog, en van daar,
lichaam dat in rust is of in beweging, in door twee kleine kanaaltjes, naar den tradenzelfden toestand wil volharden. nenzak en door het traankanaal naar de
Traan, is de vette olie uit het spek van zee- neusholte. De tranen beginner] te vloeien bij
zoogdieren en visschen. Uit het spek van prikkeling der hersenen door verdriet, spijt,
walvisschen en robben kookt men de meeste ergernis, doch ook door reflectie, b.v. door
traan. prikkeling van het neusvlies, door pijn, door
lachen enz.
(2) Zie tranen.
Trani, havenstad, It. prov. Bari, aan de
luchtpijpontsteking.
Tracheitis,
(Gri.) luchtpijp- en Adria, 31,800 inw.; uitvoer van vruchten.
Tracheobronchitis,
Traquabar, stad, Eng.-Indic, presidentbronchien-ontsteking.
schap Madras, 14,468 inw.; was tot 1845
Tracheotomle, luchtpijpsnede.
Trachiet, een vulkanisch gesteente met hoog Deensch.
Trans, omgang van een toren. (2) het
kiezelzuurgehalte, fijnkorrelig veldspa at met
glimmer en hoornblende; heeft verschillende hemelgewelf. (3) in samenstelling : aan de
overzijde, aan gene zijde.
kleuren.
Transactie, vereffening ; minnelijke schikTractaat, verdrag, overeenkomst ; klein
king ; vergelijk.
vlugschriftje.
Transatlantisch, aan gene zijde van den
Tractie, het trekken, trekking ; uitbreiding
Atlantischen Oceaan.
in lengte.
Transbaikalie, Russ.-Siberische prov., aan
Trade-mark, (Eng.) handelsmerk.
bet Baikelmeer, generaal gouv.-Amoer,
Trade-Union, (Eng.) vakvereeniging.
613,474 K.M. 2 , 664,071 inw.; hoofdst.
Traditie, overlevering, gewoonte.
Traducianen, aanhangers van de leer, dat Tsjita.
Transcendent, bovenzinneliik, boven de
de ziel even als het lichaam, ontstaat door
menschel ijke waarnemin g, ervar ing verhevoortplanting.
Trafalgar, kaap aan de Z.-W-.spits van ven. Uitdrukking door Kant ingevoerd.
Transformatie, hervorrning, hersehepping.
Spanje ; 29/10 1805 slag tusschen Eng. en
Sp.-Fr. vloot, waarbij de cerste overwon T-Tet onizetten van een kracht (energie) in

een anderen vorm, b.v. warrnte in drijf ,
onder Nelson, welke daarbij sneuvelde.
Tragedie, (Fr.) treurspel ; treurig voorval. kraeht, eleetriciteit in lieht, enz.
Transformateur, ceo app.q-a,at orr eleetriTragi-comisch, treurig-vroolijk ; een tooneelstuk, dat een treurige voorstelling geeft, en sche stroomen van spanning to doen veranwaarorn toch gelaehen moot worden, deren.
Transfusie, het overbren! , A tit van gezonei
Tragisch, treurig, droevig.
geZOlid ruenselt
Trainen, zieh oefenen \TOM' een wodstrijd. blood nit bet lichanin van
dat van ceo
Traite, , etrokken
Trarreren, tot stand 1,1-,-.rq2,en ;
Trajanus, (Marcus Ulpius) Porn. keizer,
78/117 na Chr., geb. 53 zijn regeering was gelijk treffen.
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het doorgaan, doorvoeren van

Trapezunt, Turksch-Klein-Aziatisch vilajet,
30,700 K.M. 2, 1,047,700 inw.; hoofdst. T.,
Transito handel, doorvoerhandel.
aan de Zwarte-zee, 35,000 inw.; textiel.Transkaspisch gebied, Aziatisch Russ. ge- industrie.
bied, 0.-lijk van de Kaspische zee, 554,860
Trapgans, (Otis) een moerasvogel, vliegt
K.M. 2 , 380,323 inw. ; hoofdst. Krasnowodsk. slecht, loopt snel. In Europa twee soorten.
Transkaukasie, Zie Kaukasie.
Trappisten, een monnikenorde, 1112 geTranslateur, vertaler, tolk.
sticht in de abdij La Trappe en 1636 herTransleithanie, de landen der Hong. kroon. vormd door de Rance ; zeer strenge orde, de
Transmissie, overdracht, overzending ; een leden slapen op stroo, loopen op sandalen en
machinedeel dat een kracht in een anderen dragon een donker-bruine pij over het bloote
vorm omzet, b.v. een wiel of rad dat een lijf.
Transiteeren,

koopwaren.
-

-

-

ander wiel in tegenovergestelde richting duet
Trarieux, (Joseph Loduvic) Fr. staatsman,
1840/1904 ; trad op voor revisie der Dreyfusdraaien.
Transmontaan, over de bergen.
zaak.
Transmutatie theorie, de theorie, dat de
Trastevere, bet stadsdeel van Rome, rechts
verschillende soorten van organismen ont- aan den Tiber.
staan zijn, door aanpassing aan de bestaanTraube, (Ludwig'; Duitsch geneeskundige,
de levensomstandigheden.
1818/76; prof. te Berlijn, deed verschillende
Transparent, doorschijnend.
ontdekki n gen
uitwaseming; zweetafscheiTranspiratie,
Traun,
rechter-zijrivier van den Donau,
ding.
180 K.M. lang.
Transplantatie, overbrenging, overplanting;
Trautenau, stad in Bohemen, 14,777 inw.;
het overbrengen van een gezond deel van textiel industrie.
de huid op een wond.
Travaije, (Fr.) de inrichting bij hoefsmeden,
Transponeeren, het overzetten van een waartnsschen de paarden beslagen worden,
muziekstuk in eon anderen toonaard.
Verdwijnt langzaam.
Transport, vervoer ; vervoerloon ; het over
Travancore, Eng.-Indische vazalstaat, pre-

to brengen bedrag van de eene bladzijde op
de andere.
Transporteur, een werktuig om hoekon to
meter'.
(2) overbrenger, vervoerder ; verschillende
werktuigen om snel iets over te brengen,
b.v. graan, zand, steenkool, erts enz.
Transportschip, een schip ingericht om
troepen te vervoeren of gedeporteerden n.aar
de plaatsen van bestemming.

Transsubstantiatie, de overgang van eene
zelfstandigheid in een andere. Volgens het
Kath. dogma, de verandering van het brood

en de wijn in het vleesch en bloed van Jezus
in het sacrament des altaars.
Transsudatie, bet uitzweeten van bet bloodwater uit vaten en holten van het lichaam.
Transsylvanie, Zie Zevenbergen.
Transvaal, oude naam voor de Z.-Afrikaansche republiek, thans Transvaal-kolonie of
Vaal-River-Colony, deel van de sedert Aug.
1909 gesloten Z.-Afrikaansche-Unie, Zie ald.
en zie Zuid-Afrikaansche republiek.
Transversaal, dwars, overdwars.
Transversalen, bloelverwanten uit een zij-

linie.

sidentsehap Madras, 17,430 K.M. 2 , 2,952,157
inw. Hoofdst. Trivandram.
Trave, kustrivier in Holstein, mondt in do
Oostzee, 112 K.M. lang.
Travers, (Val de) dal in Zwitsl., bij Neu-

chhtel ; asphalt-groeven.
Traverse, (Fr.) dwarslijn, dwarsgang ; een
brug of wagon op rails, die dwars over
andere sporen loopt en dient om wagens,
locomotieven enz. van de eene lijn op de andere te rijden.
Traverseeren, verhinderen ; bij een gevecht
ter zijde uitvallen.
Travestie, verkleeding, omkleeding ; van een
ernstige zaak een lachwekkende voorstelling
geven.
Trawant, begeleider, wachter, bijplaneet.
Traz os Montes, N.-0.'lijke prov. van Port.,

11,116 K.M. 2 , 429,170 inw.; hoofdst. Braganca.
Trebia, rechter-zijrivier van den Po, 115
K.M. lang.
Trebitsch, stad in Moravie, O.-rijk, 12,115
inwoners.
Tredegar, stad, Eng. graafschap Monmouth,

Trapa, Waternoot, een waterplant met eet- 18,574 inw.
Tredmoten, molen, die in beweging wordt
bare knollen.
Tra.pani, It. prov op Sicilie, 2408 K.M 2 ., gebraclit door het loopen van een mensch
Hoofdst. T., 59,452 inw.; of hand in een ronddraaiend rad.
368,099 inw.
Trefort, (August) Hong. staatsman, 1817/
haven, vissclaerij.
Trapezium, ongeliikzijdige vierhoek, waar- 88; nano deel aan den opstand.
Treksprinkhanen, Zie Sprinkhaan.
van twee der zijden wel evenwijdig zijn,
Trekvogels, naam voor die vogels, die met
dock, niet even lang.
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het koude of warme jaargetijde naar andere
streken trekken.
Trema, (Gri.) deelteeken.
Trencsin, Hong. komitaat, 4620KIVU.,
'287,665 inw. Hoofdst. T., 7011 inw.
Trent, rivier ir Eng., vormt met de Ouse,
de Humber, 228 K.M. lang, 188 bevaarbaar.
Trente, (It.: Trento) hoofdst., WelschTirol, 24,868 inw.; wijnbouw, zijde-industrie.
1545/63 concilie. Zie volgend• artikel.
(2) (Concilie van) het 19e oecumeensche
concilie, 1545/63 gehouden ; het had ten
doel, de versehillende ongeregeldheden, door
ate reformatie ontstaan, to verbeteren. De
reformatie werd veroordeeld e n nienwe bepalingen gexnaakt en bevestigd.
Trente et quarante, (Fr.) dertig en veertig ;
een hazardspel ongev. als rouge et noir.
Trenton, hoofdst., staat New-Jersey, N'.Am., aan de Delaware, 73,307 inw.; industrio. 26/12 1776 overwinning van Washington
op de Eng.
Trepow, (Dimitrij) Russ. staatsman, gob.
1855 ; was hoofd der politie to Petersburg,
1905 generaal-gotw. van Petersburg.
Treub, (Hector) Ned. geneeskundige, gob.
1856; prof. to Amsterdam.
(2)
(Melchior) Ned. botanicus, brooder
van den vorige, geb. 1851; 1880/1909 directour der Rijks plantentuinen to Buitenzorg,
(Java) welke inrichting hij tot den eersten
rang verhief. Hij is lid van verschillende
buitenl. wetensch appelijke licharnen.
(3) (Marie Willem Frederik) Ned. staathuishoudkundige, geb. 1858 ; was wethouder
to Amsterdam, is sinds 1904 lid van de
Tweede kamer.
Treurspel, een dramatische voorstelling van
een treurige of indrukwekkende gebeurtenis, die medelijden en ernstige gedachten opwekt.
Treurwilg, Zie Wilg.
Treveiyan, (Sir Georg, Otto) Eng. staatsman, geb. 1838 ; schreef o. a. ,,Ladies in Parliament".
Treviglio, stad, It. prow. Bergamo, 15,M;
inwoners.
Treviranus, (Gottfried Reinhold) Duitsela
natuurkundige, 1776/1837 ; prof. to Bremen.
(2) (Ludolf Christan) Duitseh botanieus,
breeder van, den vorige, 1779/1864 ; prof. to
Bonn.
Treviren, OPI1 Keltische volksstam
flAl.
lie. (Belg.)
Treviso, It prov., 2167 KAP.. 41.2,'2C7
inw. ; hoofdst. T., 34,004 inw.; textietindustrie.

Trevithik, (Richard) Eng. inli.,ortieur, uitwinder der oerste locomotief ; (patent
1802) gest. in armoede, 1833.
Triade, driotal, drieiienheid.

Tri

Triangel, een cientoonig slag-instrument,
bestaande uit een driehoekig staal, waarop
met een ijzeren staafje geslagen wordt.
Triangulatie, een methode van meters van
uitgestrektheden, door iniddel van driehoeken.
Triarchie, (Gri.) eon regeering van drie
personen.
"Trial, drieheid, drieeenheid,

Triasformatie, de onderste afdeeliiig van
de Mesozoisehe periode, verdeeld over 3 yakken, gelegen tusschen Jura- en Permischeformatie. Bevat verschillende zoogdieren,

kruipende dieren, visschen, schaaldieren

4--)nz.; verder zeelelien, eerste ammonieten,
armpootigen. De gesteenten hoofdzakelijk

mergel met leendagen en gips, steenzout,
zand- en kalksteen ; verder delfstoffen als:
ijzererts, loodglans en galmei. Zie Geologie.
Tribadie, Zie Lesbische liefde
Tribunaal, de verheven plants, waarop de
Rom. rechters gezeten waren; rechterstoel,
rechtbaiik.
Tribune, spreekgesteelte ; verheven plaats
in een zaal.
Tribus, (Lat.) de politieke indeeling der
Rom. bevolking ; elk deel heette een tribes.
Tributiar, (Fr.) schatplichtig.
Tribuun, in bet oude Rome hoofd van eon
tribus: (Zie volkstribunen) ook naam voor
df officieren in hot Rem. leger. In 1799 word

in Fr. ook eon tribuinaat iugesteld, met 100
leden,

Tribuut, (Lat.) opbrengst, belasting, schatting, cijns
Trichine, (Trichina spirali , ) haarwo•m,
een zeer verbreide ingewandsworm, bij menschen en dieren. De jont4en worden bij 60 a
80 tegelijk
geboren, boron :rich door het

TRICHINE.

do or het blued in de spieren,
zij zich nestelen tu,,,chett do vezels iir
[ r ?II
veroorzaken orttstekingen,
ttla g- on darmk;ttirrit. Door b et
ti
.4_ vat rauw
en vooral vain
wtrkonsvlooselt komvn ,zij 'richt
't mentichaa,m.
Trichinose, ziekte, veroorzaakt door

Tricot, eep weasel. nit ,sorseltillende titof-
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fen samengesteld, dat veel rekbaarheid
Triole, triool, 3 noten met elkander verbezit en daarom veel gebruikt wordt voor bonden, met een waarde van 2 dier soort.
nauw-sluitende kleedingstukken.
Triomf, Zie Triumf.
Trio-trap, een It. spel, gespeeld tusschen
Trip, (Jan) heer van Berkenrode, burgetwee personen op een bord en met 2 dobbel- meester van Amsterdam, 1664/1732 ; stichter
steenen.
van het bekende museum aldaar „Fla TripTricycle, rijwiel, voor drie personen.
penhuis".
Trier, eon voormalig aartsbisdom in PruisTripel, drievoudig, drieledig.
son, 327 door Constantijn den Groote ge- (2) (Tripple) een lichte, weeke delfstof ;
sticht, kwam 1801 aan Fr. en 1814 aan Prui- samenstelling uit kiezelpantsers van voorwesen. Regeeringsdistr., prov. Rheinland, 7183 reldlijke infuserien; wordt gebruikt bij het
.K.M. 2 , 931,016 inw.; hoofdst. T., aan de slijpen, polijsten van glas.
Moezel, 43,516 inw. Is een der oudste Duit(3)
Zie Triple-Alliantie.
sche steden ; wijnhandel.
Triple alliantie, drievoudig verbond; het
TriEst, kustgebied van 0.-rijksch-Illyrie, verbond tusschen Hell., Eng. en Zwed., het95 K.M. 2 , 178,599 inw. Hoofdst. T., aan de welk 23/1 1668 Lodewijk XIV van Fr. dwong
golf van T., van de Adriatische zee, 132,879 den vrede van Aken to sluiten.
inw.
scheepsbouw,
machinefabrieken,
Tripliek,
(Lat.) het antwoord op een
scheepvaart.
dupliek.
Trifolium,
soortenrijk plantengeeen
Triplo, Triplum, drievoudig.
slacht, waartoe behooren de verschillende
Tripolis, Turksch vilajet in N.-Afrika,
Iciaversoorten.
1,033,400 K.M. 2 , 1 mill. inw. ; prod. : dadels,
Trigamie, drievoudig, huwelijk.
struisveeren, saffraan, granen. Hoofdst. T.,
Trigonaal, driehoekig.
(Turksch : Tarabulus) aan de Middel.-zee,
Trigonometrie, (Gri.) driehoeksmeting.
35,000 inw.
Trikkala, hoofdst., Gri. nomos T., 21,149
Tripolitza, hoofdst., Gri. nomarchie Arcainwoners.
die, 10,698 inw.
Triklinisch kristalstelsel, de kristalvorTristan, een held uit een Bretonische sage,
ming, waarbij deze drie assen hebben, waar- gelieftie van Isolde, koningin van Cornwalvan geen loodrecht op een der andere staat. lis, de vrouw van zijn vader en zijn stiefTrilateraal, (Lat,) driezijdig.
rnoeder; word door zijn vader doodelijk geTrillioen, een millioen in de derde macht ; wond en stierf met Isolde. Eenige malen
millioen keer biilioen (1 met 18 nullen).
dramatisch beliandeld.
Trilobieten, een groep van fossiele sehaalTristan da Cunha, Eng.-Afrikaansch vulkadieren.
nisch eiland in den Atlantischen Oceaan,
Trilogie, drieheid, drievoudige rede ; eon 116 K.M. 2..
samenvoegsel van 3 tragedies.
Trlthemlus, (Tritheim) (Johannes) 14621
Trilwormen,
(Turbellaria) een orde van 1516 ; werd tot abt gekozen in 1506 van een
wormen, welke in het water leeft. Doze zijn Benedictijner klooster to Wiirzburg. Hij heromgeven van vele haartjes, welke heen en stelde de kloostertucht en bracht een groote
weer gaan en het water een stroomende be- bibliotheek bijeen.
weging geven.
Triticum, tarwe.
Trimoerti, in de Indische mythologic.. de
Tritonen, zeegoden nit de Gri. mythologie;
samenvatting van Brahma, civa en Vishnoe. voorgesteld als half visch, half mensch.
Trinidad, Eng.-W.-Indisch eiland, het Z.lijksteder Antillen, 4839 K.M. 2 , 269,760
inw., is waterrijk en zeer vruchtbaar ; er
wordt ook pek, asphalt en petroleum gevonden. Hoofdst. Port-of-Spain.
(2) havenstad op Cuba, 11,120 inw.
Trinitariers, een door Johannes van Matha
gestichte kloosterorde uit de 12e eeuw, met

Tritsjinapalli, stad, Eng.-Indie, presidentschap Madras, 104,721 inw.; thamanten-uit-

voer.
Triumph of Triumf, overwinning ; zegefe,est; de feestelijke intocht van een overwinnend veldheer in het Oude Rome.
Triumphbogen, de poorten of bogen, gebouwd
tot aandenken aan een overwinning.
het doel Christenslaven vrij to maken. Zij
Triumvir, (Lat.) drieman.
werd eenige malen hervormd en heeft volgens opgaven 900,000 slaven vrijgekocht. Zij
moot thans verdwenen zijn.

Triumviraat,
driemanschap ; eon verbinding van drie personen, die de hoogste

Triniteit, (Lat.) drievuldigheid, drieben- macht vertegenwoordigen. In het oude-Rome
heid. eerst van Caesar, Pompejus en Crassus, 60
Trino, stad, It. prov. Novarra, 12,013 inw. v. Chr. en daarna van Antonius, Octavianus
Trinomisch, drieledig. en Lipidus, 43 v. Chr.
Trivandram, hoofdst. der Eng.-Indische
Trio, drietal muziekstuk voor drie stemvazalstaat Travancore, 27,887 inw.
men of instrumenten.
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Triviaal, (Lat.) een driesprong van een
weg ; alledaagsch ; plat, onbeduidend.
Trochu, (Louis Jules) Fr. generaal, 1815/
96 ; streed in den Krim-oorlog en in It., was
1870 gouverneur van Parijs en legde 71 zijn
betrekking neder. Tegenstander van Thiers.
Troef, in het kaartspel, de kleur der kaarten, die hooger zijn dan de anderen.
Troelstra,
(Pieter Jelles) hoofdleider der
sociaal-democratische beweging in Ned., geb.
1860 ; staat aan de zijde der zoogenaamde
revisionisten. Was eenige jaren redacteur
van „Het Volk", „De Baanbreker" en „De
Sociaal-Democraat". Is sedert 1897 lid van
de Tweede Kamer. Schreef o. a. „Theorie en.
beweging". „De arbeidersvereenigingen volgens de Encycliek".
Troglodyten,
(Gri.) holbewoners ; naam
voor volksstammen die op een zeer lagen
trap van ontwikkeling staan.
Trogus Pompejus, Rom. geschiedschrijver
uit den tijd van Augustus ; schreef een
wereldgeschiedenis in 44 deelen, die gedeeltelijk behouden zijn.
Troilus, jongstl zoon van Priamus, een
Trojaansch koning, werd door Achilles gedood.
Troina, stad op Sicilia, It. prov. Catania,
12,056 inw.
Troizk,
stad, Russ. gouv. Orenburg,
23,128 inw.
Troizko-Sergiusklooster,
(T.-SergiewskajaLawra) Drieeenigheidsklooster van den heilige Sergius, een veelgenoemd klooster bij
Moskou, het grootste en rijkste van Rusland.
Troia, Zie Troje.
Trojaansche oorlog, de oorlog der Gri. tegen
de bewoners van Klein-Azie, welke in 1193/
1184 v. Chr. gevoerd zou zijn. De oorlog ontstond door den roof van de gemalin van Menelaues door Paris. (Zie ald.) Troje werd
hierbij 9 jaar belegerd. Reeds waren de Gri.
van plan weg te gaan en hadden onderling
twist gekregen, toen men besloot door list
de stad te nemen. Men stelde voor de stad
een groot paard op met inwendig eenige
krijgslieden. De Gri. verlieten met hun schepen de kust en de Trojanen kwamen bij het
paard. Laokoon (zie ald.) waarschuwde, doch
na het teeken, dat hij gestra ft werd, brak
men gedeeltelijk den muur of en haalde het
paard binnen, met het gevolg, dat des nachts
soldaten er uit kwamen, de poorten
de

Tro

de Dardaniers bij de kolonisatie der kusten
van Klein-Azie.
Trojan,
(Johannes) Duitsch schrijver en
dichter, geb. 1837 ; sedert 1884 redacteur van
de „Kladderadatsch".
Troje, (Ilium, Ilion) de hoofdst. van een
aloude volksstam, de Trojanen of Troers, in
het landschap Troas, in Klein-Azie, gelegen
op den heuvel Hissarlyk. Werd volgens de
sage in den Trojaanschen oorlog, 1184 v.
Chr., door de Gri. verwoest. Sedert 1870 opgravingen.
Trollhatta, ((Duivelshoed) stad in Zw., aan
de Gota-Elf, 6000 inw. ; daarbij de 4 watervallen van de Gota-Elf, to zamen 33 M.
hoog.
Trom, zie trommel.
Trombone, een koperen

blaasinstrument,
ongev. als een trompet.
Trommel,
bekend, eentoonig slaginstrument, bestaat uit een cylinder, aan beide

zijden met een kalfs- of ezelsvel bespannen.
Hierop wordt bij den grooten T. met een
knuppel, aan het eind omwoeld met wilt of
leder, om den slag dof to doen zijn, geslagen, meest begeleid van bekkenslag.
De
kleine of militaire T. wordt met twee stokken
geslagen en geeft een hoogeren Loon, vooral
doordat aan de onderzijde een dubbele darmsnaar over het vel gespannen is.
Trommelvlies, deel van het inwendige oor;
het vlies dat volgt op den gehoorgang.
Tromp, (Maarten Harpertzoon) Ned. zeeheld, 1597/1653 ; hij was op 9-jarigen leeftijd
aan boord bij zijn vader bij den slag bij
Gibraltar en zag dezen op de kust van Guinea tegen een roofschip sneuvelen. Hij zelf
werd hierbij gevangen genomen. 1637 werd
hij benoemd tot luitenant-admiraal. Hij versloeg 1639 de Sp. vloot en zeilde 1652 met
150 schepen uit om de koopvaardijvloot to
beveiligen, streed tegen den Eng. admiraal
Blake, doch kwam zeer gehavend terug,
waarom men hem het opperbevel ontnam,
doch nog hetzelfde jaar voer hij nit met 70
schepen, waarop De Ruyter en Evertsen
onderbevelhebbers waren. Hij streed tegen
de Eng., welke vluchtten, daarna nog eenige
malen met wisselend geluk. 1653 werden de
Eng. bij Katwijk verslagen, doch T. vial
10/8 daarbij door een kogel in de borst.
(2) (Cornelis) zoon van den vorige, 1629/
openden en de weder teruggekeerde vijanden 91 ; hij streed 1664 tegen de Algerijnsche zeebinnen lieten. De stad word verwoest en roovers, was tegenwoordig bij den zeeslag
slechts enkele inwoners konden ontvluchten waarbij het admiraqlschip van Wassenaar in
de lucht vloog. Tijclens afweziglieid van De
en in It. een nieuw vaderland stichten.
Hoewel deze sage een schijnbare gesehied- Ruyter kreeg hij het opperhevel, doch toen
kundige kern bezit, wordt toch op goede deze terug kwam, werd hij weder onder dezen,
gronden gemeend, dat het slechts een dich- gesteld. Hierdoor ontstond naijver en na den
terlijke voorstelling is van den strijd, die de vierdaagschen zeeslag werd T. beschuldigd,
Aeoliers en Achaeers hadden te voeren tegen De Ruyter niet voldoende geholpen to heb-
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ben. Hij kreeg zijn ontslag en vestigde rich
to 's-Graveland. 1672 werd hij medeplichtig
genoemd aan den moord op de gebroeders De
Witt. 1673 werd tusschen Do Ruyter en T.
vrede gesloten en beide streden tegen de
Eng. ; 1676 hielp hij de Denen tegen de Zw.
Hij overleed te Amsterdam, 29/5 1691.
Trompet, klaroen, een reeds zeer oud, koperen blaasinstrument.
Trompetvogel, (Psophia crepitans) agami,
een fare. van steltloopers, komen bij troepen
in Z.-Am. voor, zijn licht te temmen ; de

TROMPETVOGEL.

mannetjes-T. maken een eigenaardig geluid,
waaraan zij hun naam danken.
Tromso,
Noorweegsche stift, 114,368
K.M. 2 , 226,797 inw. ; hoofdst. met haven,
T., 6955 inw.
Trondhjem, zie Drontheim.
Troost, (Cornelis) Ned. schilder, 1697/1750.
Trooz, (Jules de) Belg. staatsman, 1857/
1907.
Tropaeolum, Zie Kers (O.-Indische).
Tropee, (niet goed trophee of trofee) zegeteeken ; veroverde kanonnen, vaandels enz.
Tropen, de zonnekeerpunten ; de keerkringen, de landen tusschen de keerkringen.
Tropisch, oneigenlijk, beeldsprakig ; (ook)
tot de tropen behoorend ; heet, warm.
Trophonius, een legendarisch Gri. bouwmeester, bouwde met zijn broeder den Apollotempel te Delphi, en een schatkamer voor
koning Hyrieus. Deze laatste maakten zij zoo,
dat zij licht binnen konden komen en des
nachts bestalen zij de schatten. Zijn broeder
geraakte echter in een strik verward en T.
sneed hem, om niet verraden te worden, het
hoofd af. Hij vluchtte, doch werd in Beotie
door de aarde verzwolgen, waarop een beroemd orakel ontstond.
Troppau, hoofdst. van 0.-rijksch-Silizie,
26,725 inw.; textielindustrie. De hoofdst.
van een voormalig vorstendom T., dat 1742
ten deele Pruisisch werd.
Troppo, (It.) veel, te veel, te vol.
Trotha, (Thilo von) Duitsch blijspeldichter,
1851/1905 ; schreef o. a. „Hofgunst".
Trottoir, verhoogd voetpad.
Troubadours, waren in de Middeleeuwen de
dichters en zangers, meest uit hoogere standen, in Z.-Fr. en N.-Sp., die de dichtkunst
beoefenden, doch niet voor een bestaan ; zij

Tru

waren meest aan de hoven verbonden, alwaar
zij op allerlei gedichten maakten. De meeste
waren minneliederen, doch er waren ook heldendichten enz. bij. De bloeitijd valt tusschen
1140 en 1250.
Trouble, (Fr.) onrust, wanorde, opstand.
Trouillot,
(George) Fr. staatsman, geb,
1851; was eenige maleA minister.
Trousseau,
(Armand) Fr. geneeskundige„
1801/67 ; prof. te Parijs.
Trowbridge, stad, Eng. graafschap Wilts,
11,717 inw.
Troy, stad, staat New-York, aan de Hudson, N.-Am., 60,651 inw. ; textiel- en ijzerindustrie.
Troyes, hoofdst., Fr. dep. Aube, 53,146
inw. ; textiel- en machine-industrie.
Troyon, (Constant) Fr. schilder, hoofd der
realistische school, 1810/65.
Truber,
(Primus) een Sloweensch, Prot.
godgeleerde, 1508/86 ; bracht de hervorming
under de Slowenen en werd door zijn bijbelvertaling de grondlegger der Sloweensche
schrijftaal.
Truc, (Fr.) kunstgreep, streek, list, geheim van het yak.
Truckstelsel, (Eng.) ruilstelsel, het stelsel
om de arbeiders niet in loon, maar in waren
uit te betalen ; gedwongen winkelnering.
Trueba y Cosio, (Telesforo de) Sp. dichter
en schrijver, 1805/35 ; schreef verschillende
blijspelen.
Trueba y la Quitana, (Antonio de) Sp@
dichter, geb. 1821
(Tuber) zijn de ondergrondsche
Truffels,
vruchten van een klasse van zwammen
(Fungi). Zij komen in de gematigde luchtstreken voor en beslist bij of op boomwortels ; toch weet men nog niet of het woeker-

TRUFFEL AAN EENE ZIJDE DOORGESNEDEN.

planten zijn. Zij zijn vleezig en sappig en
kunnen tot 1 K.G. zwaar wegen ; op de doorsnede zijn zij gemarmerd. Zij zijn heerlijk
aromatisch en worden op verschillende wijze
gegeten. Men zoekt ze door middel van
a fgerichte honden en varkens, welke ze op
den reuk afgaande vinden.
Truiden, (Sint) stad, Belg. prov. Limburg,
14,000 inw.
stad, Sp. prov. Caceras, 12,254
Trujillo,
inw.
Truncus, (Lat.) boomstam, romp.
Truro, stad, Eng. graafschap Cornwall,
11,562 inw.
Trust, (Eng.) vertrouwen, crediet; een ver-
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oeniging, verbond tusschen groote handelsondernemingen in de Ver. Staten van N.Am. B.v. een daarbij aangesloten spoorwegof stoombootmaatschappij vervoert de waren
. voor de aangesloten maatschappijen goedkooper, dan voor niet-aangeslotenen, de
groote fabrieks- of mijneigenaars leveren
elkander de artikelen of grondstoffen goedkooper, terwij1 zij alien onderling in elkanders winsten deelen.
Truxa, (Hans Maria) 0.-rijksch schrijfster,
gob. 1851.
Truxillo, Zie Trujillo.
*Tsadmeer, of Tsjadmeer, meer in Midd.Soedan, 27,000 K.M. 2 , 250 M. boven den zee,spiegel.
Tsai-Tien, (Koeang-soe) Zie Koeang-soe.
Tschautsch, (Albert) Duitsch schilder, geb.
1843.
Tschechof, (Anton Paulowitsj) Russ. schrijver, 1860/1904 ; schreef o. a. ,Droefgeestige
menschen".
(Michael Gregorjewitsch)
Tschernajew,
Russ. generaal, 1828/98 ; veroverde Turkestan en was tot 1884 gouverneur daarvan;
1876 Servisch generaal, doch streed toen zeer
ongelukkig.
(Nicolai Gawzilowitsj)
Tschernyschewskij,
Russ. schrijver, 1828/89 ; was 1864/84 in
Siberia verbannen. Schreef een roman met
socialistisch tendenz.
(Glossina morsitana) een
Tsetsevlieg,
groote gevaarlijke vlieg uit Afrika, zuigt het
bloed van de runderen of en wordt genoemd
als de overbrengster van de slaapziekte.
"Tsjalkowsky, (Peter Iljitsj) Russ. comporist, 1840/93 ; schreef verschillende opera's.
Tsjamba, zijrivier van de Dsjamna, Eng.Indie, 910 K.M. lang.
Tsjandernagar, (Chandernagoer) Fr. stad
Eng.-Indie, prov. Bengalen, aan de
Hugli, '25,000 inw.
Tsjang-sja, hoofdst., Chin. prov. Hunan, 1
mill. firm.; zijde-industrie.
Tsjard-sjoei, stad, Centr.-Azie, in Buchara,
.30,000 inw.
Tsjechen, (Czechen) de W.-Slavische yolksstammen, verspreicl over Bohemen, Moravie
n N.-W.-Hong. Ruim 7 mill. zielen. Zijn.
5,edert de 5e eeuw daar gevestigd.
Tsjechow, Zie Tsehechof.
Tsje-kiang, Chin. kustprov., 91,200 K.M. 2 ,
-11,300,000 inw. ; hoofdst. Hang-tsjoe.
Tsjeljabinsk, stad, Russ. gouv. Orenburg,
X9,891 inw.
Tsjeremissen, een. Finsche volksstam in
.Zie voor woorden met Ts.... ook
Ch... (Eng.). Z... (i)uitsch)
j.... (Fr.).
•Voor woorden beginnond met
noot hij Ts....

Rusl., aan den Wolga, ongev. 300,000 sielen.
Tsjeribon, zie Cheribon.
Tsjerkassy, stad, Russ. gouv. Kiew, aan
den Dnjepr, 39,619 inw.
Tsjerkessie, een deel van Russ.-W.-Kaukasie, tusschen de Zee van Azov, de Zwarte
Zee en de Caspische Zee, sedert 1859 Russ.
gebied. Bewoond door de Tsjerkessen.
Tsjerkessen, een volksstam uit Russ.-W.Kaukasie, noemen zichzelf Adighe, zijn Islamieten ; dapper en krijgszuchtig ; sedert
1839/59 doer Rusl. onderworpen, wijken
sedert dien tijd bij massa's naar Turkije uit.
Zijn cok bekend om de schoonheid der
vrouwen.
Tsjernigow, Russ. gouv., 52,402 K.M. 2,
2,321,900 inw.; hoofdst. T., aan de Desna,
27,600 inw.; weverijen.
Tsjernijew, (Alexander Iwanowitsj) Russ.
generaal en staatsman, 1779/1857 ; nam deel
aan den tocht tegen Napoleon; wist door
omkooping to Parijs achter do plannen van
Napoleon tegen Rusl. to koraen. Nam 1813
Cassel in. Werd daarna, met verschillende
diplomatieke zendingen belast.
Tsjetsjenzen, Zie Tsjerkessen.
Tsjibtsja, een verdwenen volksstam in Co-

lumbia.
Tsji-foe, (Eng. Cheefoo) Chin. havenstad,

prov. Sjan-toeng, 60,000 inw.; tractaatshaven.
Tsjingis-Khan, (hoogste heerscher) een der
eerste Mongoolsche veroveraars, 1156/1227;
hij werd 1206 door eenige horden tot Khan
van Mongolie verheven en begon toen zijn
veroveringen. veroverde Tartarije,
waarna men hem voorspelde, slat hij hoerscher over de geheele wereld zou worden.
Toen trok hij China binnen en onderwierp
het geheele land, daarna trok hij naar Turkestan, hetwelk hij ook geheel onderwierp.
Tsjin-kiang, (Chin-kiang) Chin. havenstad
aan de Jang-tse-kiang, 140,000 inw. ; tractaatshaven.
Tsjistopol, stad, Russ. gouv. Kasan, 20,161

Tsjita, hoofdst. van Russ.-Siberisch gebied
Transbaikalie, 11,480 inw.
Tsjitral, Eng. vazalstaat, N. -W.- Eng. -Indie, 70,200 K.M. 2 , 480,000 jaw. ; hoofdst. T.,
3000 inw.; 1895 opstand, die onderdrukt
word en waarbij het land werd ingelijfd.

Tsjoeng-king, havenstad, Chin. prov. Setsoe-an, 250,000 inw.; gelegen aan hot
hoogst-bevaarbare punt van de Jang-tsekiailg. Traetaatshaven.

Tsjoesan, eilandengroep aan de 0.-kust van
China. prov. Tsje-kiang ; grootste eiland T.,
600 K. M.", 200,000 inw.

Tsjoessowaja, zijrivier van de Kama, Rusl.,

695 K M. hung.
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Tsjoewasjen,
Turksch-Tartaarsch yolk in
0.-lijk Rusl., 570,000 zielen.
Tsoen, prins-regent van China, broeder van
den overleden keizer Koeangsoe, vader van
den keizer van China, geb. 1882 ; kreeg een
Europeesche opvoeding. Was 1901 bij keizer
Wilhelm van Duitschland one zijn leedwezen
uit to spreken over den moord op den Duitschen gezant.
Tsoe-hsi, keizerin van China, 1834/1909 ;
was regentes over haar neef, keizer Tsaitien. Zij stood aan 't hoofd der oud-Chineesche partij en begunstigde den opstand der
Boxers ; vluchtte bij het naderen van het
verbonden Europeesche leger en keerde eerst
1902 in Peking terug.
Tsoe-sjima, Jap. eiland in de Straat van
Korea ; hier had 27 en 28/5 1905 een slag

plaats tusschen Rust. en Japan, waarbij de
vloot van de eerste vernietigd werd.
een koperen blaasinstrument, van
Tuba,
verschillende grootten en stemming.
Tubbergen, gem., Overijsel, bij Ootmarsum, 6624 inw.
Tuber, Zie Truffel.

knobbelziekte, tering ; eon
Tuberculose,
ziekte waarbij de aangestoken deelen overtrokken worden met kleine knobbeltjes, die
langzaam in elkander overgaan en zweerachtige plekken en builen veroorzaken. Deze
knobbeltjes worden veroorzaakt door de
tuberkel-bacillen. Zij kunnen door het geheele lichaam optreden en komen meest door
besmet voedsel in het lichaam. Toch is de
besmetting langs dien weg niet zoo groot als
door de inademing, waardoor de longtering
veroorzaakt wordt. Deze ziekte veroorzaakt
vermagering, zwakte, koorts en bij longtering het opgeven van bloed. De genezing
bestaat hoojdzakelijk uit versterkende middelen, rust en frissche lucht. De besmetting
wordt tegengeglan door verwijdering der
lijders uit de samenleving en vooral, door
het tegengaan van spuwen op openbare
plaatsen, b.v. in spoor- en tramwagens en
lokalen. Het beste voorbehoedmiddel is de
zorg voor goede voeding en het bewonen van
frissche, ruime woningen. Het is namelijk
gebleken, bij lijkopening, dat verschillende
menschen de besmetting hebben doorstaan,
doordat het lichaam de bacillen met een
klein, kalkachtig kokertje had omsloten,
waardoor deze nit tot ontwikkeling waren
gekomen. Begrijpelijk is, dat zwakke, bloedarmoedige of ziekelijke menschen niet de
krachten en stof fen bezitten deze bacillen op
dergelijke wijze to weren. Het aantal lijders
is niet juist bekend, doch zeker is, dat de T.
meer offers eischt dan een of andere
besmettelijke ziekte. Den laatsten tijd wordt

Tut
Tuberculous,

knobbelig ; lijdend aan. Tuber-

eulose.
Tuberoos,

een witte, sterk riekende mos-.

of hyacintensoort van Java ; aid. een sier-

plant.
stad, Wurttemberg, aan den
Tubingen,
Neckar, 15,338 inw.
Tuchtscholen, naam voor de verschillende
rijksinrichtingen voor verbetering of opvoeding van jeugdige personen. Jeugdige personen kunnen daarheen gezonden worden : le.
wanneer zij onder de 18 jaar zijn on een
strafbare daad doeti, waarvoor zij door den
rechter tot hun 18e jaar opgezonden kunnen
worden ; 2e. als zij tot een boete veroordeeld
worden en met betaling in gebreke blijven ;
3e. op verzoek, op goede gronden, van ouders
of voogden.
Tucuman, prow. van Argentinie,
31,166 K.M. 2 , 249,433 inw. ; hoofdst. San
Miguel del T., 34,305 inw.
Tudor, Eng. koningshuis, regeerde 1485/
1603.
Tufsteen, eon mengsel van chloriet, talk en
glimmer.
Tugela, rivier in N.-lijk Natal, mondt in
den Indischen Oceaan ; 15/12 1899, 20 en 25/1
en 5 en 6/2 1900 nederlagen van de Eng.
tegen de Boeren.
Tuil, dorp, gem. Haaften, Geld., 300 inw.
Tuilerieen, voormalig vorstelijk slot to
Parijs ; 24/5 1871 grootendeels verbrand.
Tuimelaar, (Delphinus tursio) een dolfijnsoort, komt in de Midd.-Zee tot de IJszee
voor in scholen van hoogstens 8 stuks ; zwemt
zeer snel en kan 4 Is 41 M. lang worden.
Tuinboon, (Vicia Faba) de bekende plant,
die ons eenige boonsoorten bezorgt ; heeft
rechtop staanden stengel met witte, zwartgevlekte, welriekende bloemen. Levert de
paarden-, duiven- en groote boonen. Is uit
Azie afkomstig.
Tuisco, (Tuisto) de stamgod der Germanen,
vader van Mannus.
Tula, Russ. gouv., 30,960 K.M. 2 , 1,432,743
inw. ; hoofdst. T., 111,048 inw. ; staal- en
ijzerindustrie.
Tulband,

de hoofdbedekking bij de Ooster

sche volken.
Tulcea, stad in Roemenie, aan de Donaudelta, 19,062 inw.
Tulipa, zie Tulp.
Tule, bekende, zeer dunne, losgeweven
stof.
Tull en 't Waal, gem., Utrecht, bij Wijkbij-Duurstede, 490 inw.

Tulles Hostilius, de derde koning van.
Rome, 672/640 v. Chr. ; onderwierp Albalongan. De overlevering laat hem vele oorlogen voeren.
Tuip, (Tulipa) een geslacht van Liliaceeen,
de bestrijding in alle landen flink ter hand
genomen en verrijzen steeds meer sanatoria. een bolgewas, eenbloemig ; heeft allerlei kleu-
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ren ; is uit Azie afkomstig. Veel op geestgronden en vooral om Haarlem gecultiveerd.
Tuipenhandel, (Dwaze) of bloemenhandel,
noemt men de speculatie in Ned., en vooral
in loll., in bollen, die ontaardde in een windhandel en vele Ned. ruineerde, in de jaren
1636/37. Men beweert, dat in dien tijd een
tulp 13,000 gulden ophracht.
Tumor, (Lat.) gezwel.
Tumult,
(Lat.) opschudding, spectakel,
oproer.
Tumulto, (It.) met gedruisch.
Tunbridge, stad, Eng. graafschap Kent,
12,736 inw.
Tungelrool, dorp, gem. Weert, Limb., 400
inw.
Tunica,

een oud-Rom. onderkleed voor
mannen en vrouwen, het rijkte tot de knieen.
De mannen droegen hierover een toga, de
vrouwen een pala.
(2) een mantelachtig kleedingstuk der
Kath. bisschoppen
Tunis, (Tunesie) Fr. protectoraat in N.Afrika, tusschen Algeria, de Sahara, Tripolis en de Middeli. Zee ; oppervl. 167,400
K.M. 2 , 1,700,000 inw., meest Mohammedanen. De hoofdprod. zijn : dadels, granen, huiden, druiven, olijfolie, was, zijde en wol. Ook
wordt er kwikzilver gevonden en zijn er
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warme bronnen. T. was langen tijd een deel
van het Arab. rijk en kwam 1575 aan Turkije. Het wordt geregeerd door een onderkoning met den titel Bey, die zich meer en
meer onafhankelijk maakte. 1881 onder protecie van Fr. Sedert 1902 is Sidi Mohammed
Bey van T.
(2) hoofdst. van T., aan de Middell. Zee,
170,000 inw., waarvan 50,000 Europeanen.
Er is een haven en veel handel, paleis van
den Bey.
Tunnel, (Eng.) naam voor een gemaakte
ondergrondsche gang voor personen, wagens,
sporen enz. De langste T. is die van den Simplon, 19,730 M., daarna volgt de T. van den
St. Gothard, 14,990 M. lang.
Tunstall, stad, Eng. graafschap Stafford,
19,492 inw.
Tura, linker zijrivier van de Tobol, Rusl.,
728 K.M. lang.
Turban, zie Tulband.
Turbatie, (Lat ) verwarring, stoornis, verentrusting.
Turbine, is eel inrichting, bestaande nit

Tur

twee over of in elkander gelegde raderen,
waarvan het eene vaststaat, het andere om
een as draait. Door den druk van stoom of
water gaat dit rad draaien en ontwikkelt een
sterke kracht.
Tureluur, (Totanus calidris) Tuut of Tuutling, een snipsoort, fam. der steltloopers.
Broedt met de kieviten in de weilanden en
zijn eieren worden evenals die van de kiPviten gezocht en verkocht. Is een goed vlieger,
zwemmer en duiker ; voedt zich met wormen,
insecten, weekdieren enz.
Turenne,
(Henri de Latour d'Auvergne,
vicomte de) Fr. generaal, 1611/75 ; versloeg
1639 het verbonden Duitsche en Sp. leger en
nam 1640 Turijn. Veroverde met Cond4 den
Rijnoever tot aan Coblenz, 1667 Vlaanderen,
en streed met goed gevolg in de Pfalz, doch
sneuvelde bij Sasbach.
Turf, de blokjes hoog- of laagveen, gebruikt voor brandstof ; worden het eerst gestoken door Friesche monniken, in 1334. Zie
veen.
(2) (Eng.) naam voor de renbaan en alles
wat daartoe behoort.
Turgai, Russ. prov. in Centr.-Azie, 456,397
K.M. 2 , 453,123 inw. ; hoofdst. T., 897 inw.
Turgenjew, (Iwan Sergjewitsj) Russ. dichter en schrijve-, 1818/83 ; schreef o. a.
„Vader en Zoon".
Turijn, (It. : Turino) Opper-It. prov.,
10,452 K.M. 2 , 1,124,218 inw. ; vruchtbaar
bouw- en weiland. Er is landbouw, veeteelt,
zijdeteelt, wijnbouw en mijnwezen. Het laatste levert op : ijzer, lood, silver en marmer.
Hoofdst. T., aan den Po, 335,656 inw. ; is een
der schoonste steden van het land, was in de
middeleeuwen hoofdst. van Piemont, tot 1860
van Sardinia en 1860/65 van It. Buiten de
schoone pleinen, standbeelden en gebouwen is
er een uitgebreide industrie.
Turkestan, een landstreek in Centr.-Azie,
omvat de Chin. prov. O.-T. (Hoog Tartarije),
1,118,713 K.M2 ., 580,000 inw. en W.-T., Russ.
generaal-gouv., 665,963 K.M 2 ., 3,898,106 inw.
Hoofdst. Kasjkent. Sedert 1867 Russ.
Turkeve, stad, Hong. komitaat Jazygie,
13,092 inw.
Turkistan, zie Turkestan.
Turkije, (het Osmaansche rijk) sultanaat,
dat zich uitstrekt over een deel van Europa,
Azie en Afrika. Onpervl., buiten de trubita ire staten als Egypte en Samos en de
onder vreemd toezieht sta nde als Creta,
Tunis en Cyprus, 2,971,500 K.M 2 . ; hiervan
in Europa 167,300 K.M. 2 , in Azie 1,768,800
K.M. 2 en in Afrika 1,033,400 K.M. 2 Het
Enropeesehe deel (Tracie, Mneerlonie en
Albania) wordt door twee hoofdberggroepen
doorloopen ; de eene, van N. naar Z., de
Bora-Dagh, met den Sjar-Dagh, 3050 M. hoog,
de andere, van W. naar 0., het Rhodope ge-
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bergte of Despoto-Dagh. Rivieren zijn :
Donau, Drin, Maritza, Stroema en Wardar.
Het klimaat is gezond, In 't N. een vastelandkhmaat, in 't Z. een zeeklimaat ; zomers
dikwijls zeer warm. De eilanden zijn vulkanisch, worden dikwijls door aardbevingen
geteisterd, doch zijn, met het geheele land,
zeer vruchtbaar. De prod. zijn als van geheel Z.-Europa ; vruchten, granen, vee, wild,
visch, doch het zou bij goede verzorging, veel

meer kunnen voortbrengen ; verder brengt
het land voort katoen, honing, leder en
lederwaren, meerschuim, rozenolie, zout,
zijde en zijdewaren, tabak, tapijten, was,
veel en goede wijn en wol. De rijkdommen
aan mineralen liggen meest nog onontgonnen ; het bezit ijzer-, zink-, lood-, goud- en
zilvermijnen. Ook de industrie is nog veel

Tur

33 % Syriers en Arabieren ; verder Koerden,
Gri., Armeniers en Tsjerkessen. De godsdiensten zijn : 76 % Mohammedaansch, 7 % Armenische en 14 % andere Christelijke secten,
2 % Joodsch. Afrikaansch T. heeft naar
schatting 1,000,000 inw., hiervan zijn de
meeste Berbers, Arabieren, Mooren
en
Negers, welke meest Mohammedaansch zijn.

Het land is administratief verdeeld in gouvernementen (vilajets of wilajets), deze
weder in provincien (sandsjaks), deze in
arrondissementen (kaza's) en deze in districten (mahyes) en staat onder een Sultan.
1876 kreeg het land een volksvertegenwoordiging, doch deze werd na de tweede zitting
reeds weder opgehevrm en tot 1908 niet meer
ingesteld. Sedert 1909 verbeterd en bijeengeroepen. Ze bestaat uit een Senaat en een
Kamer van afgevaardigden. VO6r dien tijd
was het een Oostersche despotie, waarbij de
grootvizier, door den Sultan benoemd, de

hoogste macht vertegenwoordigde. De regeering wordt meest naar het paleis van samenkomst, Porte of Hooge Porte genoemd. Er
heerscht in de regeering en administratie
totaal geen eenheid, de vazalstaten zijn
eigenlijk onafhankelijk ; de staatsschuld is
WAPEN VAN TURKIJE.

ten achter, slechts in de groote steden heeft
men de katoen-, zijde- en tapijtfabrieken,
doch hierin munt T. ook uit, vooral door de
schoone kleuren, die men in de stoffen weet
te leggen. Ook de leerbewerking is tamelijk
ontwikkeld. Verder moet nog genoemd worden de fabricatie van parfumerieen en wapens. Door de rijkdommen van het land is de
handel zeer uitgebreid. Het vervoer is echter
nog zeer gebrekkig, meest per karavaan langs
slechte wegen. De handel gaat bijna uitsluitend over zee.
A z i at i s c h T. is verdeeld in verschillende landen : Armenia, Koerdistan, Irak(Babylonia), Mesopotamie, KleinArabi
Azie, Syria, Palestina, Arabia enz. Aan deze
landen zijn aparte artikelen gewijd, zie ald.
De bevolking van T. en de bijbehoorende
landen is zeer gemengd en verschilt zeer veel
van elkander in godsdienst, taal en zeden. De

ontzettend hoog. Door de weinige eenheid
moet het zich allerlei vernederingen laten
welgevallen van de andere groote mogendheden, die stuk voor stuk het land in bezit
nemen ; dit kan echter niet anders dan het
zoo natuurlijk rijke land ten goede komen.
De bevolking staat nog op een lage sport van
beschaving en is uitermate fanatiek in godsdienstzaken. De Sultan is tevens opperhoofd
van den Mohammedaanschen godsdienst.
Spoorwegen : (1905) in Europeesch T. 1993
K.M., in Syria 1146 K.M. en in Klein-Azio
2372 K.M. lang. Telegraaflijnen : (1904) in
't geheel 42.629 K.M. lang. Leger in vredestijd (1904) 220,000 man, oorlogstijd 1.677,000
man ; hiervan echter slechts 600,000 militair geoefend.
Hoofdst. is Konstantinopel.
Het Turk. riik was oorcnrnnirelijk in KleinAzie, alwaar Osman (1288/1326), welke met
zijn volksstam van uit Perzie, door de Mongolen verdreven wa s, een rijk stichtte. Zijn
zoon, Orchan (1326/59), kwam door de ver-

Turken of Osmanen (Osmanli) zijn de eigenlijke veroveraars van het land, de andere (de overing van Gallipoli in Europa. Mohamarmsten) zijn de oorspronkelijke inw., terwij1 med H (1451/81) veroverde 1453 Konstantizeer veel vreemdelingen het land zijn binnen- nopel, Morea, en het geheele W.-lijke deel van
gedrongen om handel te drijven. Europeesch het Balkan-schiereiland. Selim I (1512/19)
T., heeft naar schatting 5,892,000 inw., hier- veroverde Egypte en Syria en Soliman II
van zijn : 25 % Turken, 24 % Grieken, 22 % (1519'66), de grootste veroveraar der Sultans,
Albaneezen ; verder : Bulgaren, Serviers,
Tsjerkessen, Armeniers en Zigeuners. De
godsdiensten zijn : 52 % Mohammedaansch,

half Hong., belegerde Weenen en onderwierp
Perzie, Georgie en Mesopotamie. Met Selim

II (1566/74) begon het verval van het Turk.
39 % Gri.-Orthodox, °5 0% Kath., 22 % rijk. De heerschappij der gunstelingen en de
Joodsch. Aziatisch T. heeft naar schatting harems deden hun invloed gelden. Achtereen17,100,000 inw., hiervan zijn : 43 % Turken, volgens ging verloren : Hong., Zevenburgen,
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Oekraine, Morea, Dalmatia, Polen. 1718 ging
Belgrado en Klein-Walachije verloren, doch
1739 werd het weder terug gewonnen. Voortdurend werd oorlog gevoerd met Rusl., hetwelk steeds meer gebied in bezit nam en
neemt. De binnenlandsche onlusten herhaalden zich en verschillende sultans werden
afgezet. 1828/29 weder oorlog met Rusl., met
het einde, dat Gri. geheel onafhankelijk
word. Verschillencle landsdeelen vormden
eigen staatjes, die eerst onder toezicht van
T. stonden, later onder vreemde mogendheden en dan spoedig door deze ingelijfd
werden. In Bulgarije, Servie en Herzegowina
woedden voortdurend opstanden. 1876/77
oorlog met Servie en Montenegro, 1877/78
oorlog met Rusl., waarbij Rumenie, Montenegro en Servie onafhankelijk werden,
Cyprus en Bosnia en Herzegowina door anderen bezet. 1908 werden beide laatsten bij 0.rijk ingelijfd. 0.-Rumelie werd bij Rumeni6
gevoegd. Door het steeds opheffen en weder
instellen der grondwet, ontstond reeds lang
beweging ender de bevolking en 1909 werd
de in 1876 aan de regeering gekomene,
Abdoel Hamid II afgezet door de zoogenaamde Jong-Turksche partij. Tevens werd
Rumenie 1909 als een geheel onafhankelijk
rijk erkend. Mohammed V werd tot Sultan
gekozen, welke dadelijk een kabinet liet
samenstellen.
Turkmenen, of Turkomancn, een Turksch,
Mohammedaansch nomadenvolk, tusschen
Kaspische Zee en Aralmeer.
Turksche tarwe, zie
Turlupin, tooneelnaam voor den komiek
Belleville, to Parijs, uit den tijd van Lodewijk XIII, daardoor naam voor een grappenmaker, komiek.
Turner, (William) Eng. landschapschilder,
1775/1851 ; g,rondlegger van het impressionisme.
Turnhout, fabrieksstad, Belg. prey. Antwerpen, 22,210 inw. ; textielindustrie. 22/1
1597, overwinning van prins Maurits op de
Spanj a arden
Turocz, Hong. komitaat, 1150 K.M. 2 ,
51,956 inw. ; hoofdplaats St. Martin.
Turpin's springstotfen, korrelig picrinezuur, omhuld met een laagje schietkatoen.
Werd 1899/1902 door de Eng. tegen de Boeren aangewend.
Tfirr, (Stephan) Hong. patriot en generaal,
geb. 1825 ; streed tegen O.-rijk in It. dienst,
bouwde 1881/83 het kanaal van Korinthe.
Tusculum, oudere naam voor Latium.
Tusschenbroek, (Hendrika van) Ned. cornponiste, geb. 1854; componeerde kinclerliederen.
Tusschendek('s), die verdieping van eon
schip, die dadelijk volgt op de bergplaatsen
van goederen en courage en waarboven het

Two

hoofddek is. Is meest gelijk met of even boven
de waterlijn en client tot berging der Se
klasse-passagiers.
Tutein Nolthenius, (Rudolf Peter Johann)
Ned. civiel ingenieur, geb. 1861.
Tuttlingen, stad aan den Donau, Wiirttemberg, 13,530 inw. ; industrie.
Tutto, (It.) alien, alle ; tutta la forza, met
alle kracht.
Tutuila, een der Samoa-eilanden, met
eenige kleine eilandjes, 199 K.M. 2 , 4000 inw. ;
sedert 17/4 1900 tot de Ver.-Staten behoorend.
Tuuk, (Petronella Helene Clasine van der)
geb. Lenting, Ned. schrijfster, geb. 1822
schreef o.a. „De Heer is waarlijk. opgestaan".
(2) (Titia van der) dochter van de vorige,
ook verdienstelijk Ned. schrijfster, geb. 1854 ;
schreef eenige jaren in „De Dageraad" en o.
a. „In 't Schemeruurtje", „Het Testament".
Tuxtla Gutierrez, hoofdst., staat Chiapas,
Mexico, 11,146 inw.
Tuy, vestingstad, Sp. prow. Pontevedra,
11,284 inw.
Twaalf artikelen des geloofs, is een Christelijke geloofsformule en houdt een korte
samenvatting in van alles wat een Christen
gelooft, o. a. omtrent God, den wader, Christus, den zoon, den Heiligen geest, de kerk,
de broederschap enz. De tekst heeft schijn
baar in de 6e eeuw eerst zijn tegenwoordigen
vorm gekregen on is oorspronkelijk Gri. De
R.-Kath. gebruiken echter de Lat. vertaling.
Twaatfvingerige darm, dat gedeelte van het

darmkanaal, dat ligt tusschen maag en dunne

darmen of beter nuchteren darm.
Twain, (Mark) pseud. van Clemens. (Zie
aid. no. 4).
Tweebosch, oord in Transvaal, N.-lijk van
Pretoria, alwaar generaal De la Rey, 8/3
1902, generaal Methuen gevangen nam.
Tweed, grensrivier tusschen Eng. en Schotland, mondt in de N.-Zee.
Tweegevecht, Zie Duel.
Tweehoevige zoogdieren, of herkauwende
dieren, kenmerken zich door een gespleten
hoef ; tot hen behooren de kameelen, herten,
de holhoornigen enz.
Tweedingen, naam voor het derde teeken m.
den dierenriem.
(2) de geboorte van twee kinderen, dadelijk
na elkander ; ontstaat, doordat twee eitjes
tegelijk of vlak na elkander worden bevrucht.
Hiervan zijn 63 % met gelijk geslacht ; komen
1 op de 80 bevallingen voor.
Tweevleugeligen, noemt men die orde van
insecten, met slechts e'en paar vleugels ; omvat verschillende mug- on vliegsoorten.
Tweflo, dorp, gem. Voorst, Geld., 2000 inw.
Twento, landschap in Overijsel, meest zandgronden, veer en lang,s de rivieren weilanden.
Bekend om de industrie en voorai de to/die/Industrie.
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Twer, Russ. gouv., 65,331 K.M. 2, 1,812,825 Typhon, een Eg. god, verstoorder van het
inw. ; hoofdst. T., aan den Wolga, 53,477 leven.
inw.;
en touwwaren.
Typhoon, wervelstorm in de Chin.- en
Twickenham, dorp bij Londen aan den Jap. zeeen.
Theems, 20,991 inw.
Typhus, een besmettelijke ziekte, waarbij
TwUzell, dorp, gem. Achtkarspelen, Fries'., hooge koortsen het zenuwgestel aan doen.
1400 inw.
Men onderscheidt buik- en vlek-T. De eerste
Twisk, gem , N.-Holl., bij Medemblik, 755 wordt veroorzaakt door een kleinen staaf-bacil,
inw.
welke zich in de dunne darmen vestigt, waarTyche, Zie Fortuna.
door zich aldaar zweren en soma gaten vorTycho Brahe, vermaard sterrenkundige, men ; bet gevoig is hevige en langdurige
stichter der practische astronomie, 1546/1601. koortsen, darmbloedingen en zwakte. De geZijn waarnemingen van Mars leverden Kep- nezing berust hoofdzakelijk op bedrust, koude
ler den grondslag voor zijne ontdekking der baden en dieet. De Fr. dokter Chantemessen
wetten van de beweging der planeten. vond een serum uit, waardoor het sterfteTydeman, (Hendrik) Ned. jurist, 1778/1863 ; cijfer van 18 op 4 daalde. De besmetting kan
prof. te Deventer en Leiden.
langs verschillende wegen plaats hebben,
(2) (Barend Frederik) Ned. literator, 1784/ maar hoofdzakelijk wordt de melk er voor
1829, broeder van den vorige.
genoemd. De vlek..T. treedt meest op, daar
(3) (Mr. Meinard) geb. 1854 ; lid van de waar veel menschen te zamen wonen,
Tweede Kamer.
slechte lucht heerscht en slecht of weinig
Tydeus, soon van Oeneus, moest wegens voedsel wordt gebruikt. Het lichaam wordt
moord vluchten en vond een toevlucht bij geheel bedekt met roode plekjes, die soma
Andrastus in Argos, wiens dochter hij huwde ; blauw worden. Ook hierbij langdurige koorthij trok met Andrastus tegen Thebe op, doch sen en verzwakking. Er zijn nog verschilviel bij de bestorming der stad. lende andere vormen van T.
Tyler, (John) 10e pres. van de Ver. Staten
Typisch, gelijk een type ; kenschetsen, voorvan N.-Am., 1790/1862 ; 1841/45 president.
beeldig ; op bepaalde tijden wederkeerend.
Tyndale, (William) Eng. hervormer, 1484/
Typographic, boekdrukkunst.
1536 ; moest 1524 door zijn prediking vluchTypus, zie Type.
ten, zwierf op het wasteland rond en werd op
Tyran, Zie Tiran.
aandrang van Eng. in Belg. gevangen genoTyrol, zie Tirol.
men en to Vilvoorde verbrand.
Tyrone, Iersch graafschap, prow. Ulster,
Tyndall, (John) verdienstelijk Eng. natuur- 3264 K.M 2 ., 150,468 inw. ; hoofdst. Omagh.
kundige, 1820/93 ; prof. te Londen, deed verTyrrheensche zee, (Tuscische zee) dee] van
schillende zeer gewaardeerde onderzoekingen, de Midd.-zee, tusschen It., Sicilia, Sardinia,
Corsica en Elba.
vooral omtrent water, warmte en lucht.
Tyrrheniers, (Tyrseniers) Gri. naam voor
Tyndareus, zoon van Pirienes en Gorgophone, moest voor zijn broeder vluchten, de Etruscers, de bewoners van Etruria.
Tyrtaeus, Gri. dichter der 7e eeuw voor
huwde met Leda, de dochter van Thestius.
Zijn broeder werd door Heracles gedood en T. Chr., bekend door zijn krijgsgezangen.
Tyrus, in het Oude-Testament ook Sor gewerd koning van Sparta.
Tyne, rivier in N.-lijk Eng., mondt in de noemd, een der vermaardste oude steden van
N.-Zee, 117 K.M. lang. Phoenicia ; lag niet ver van Sidon en werd in
Tynemouth, stad, Eng. graafschap Nort- de lle eeuw voor Chr. een der eerste medehumberland, aan de Tyne, 51,514 inw. ; zout- dingsters van daze. Het had een uitgebreiden
handel ; werd 332 door Alexander den Groote
werken.
Type, (Gri.) letters, drukvorm ; voorbeeld ; ingenomen,
kwam
in handen
en rinds dien
in1191
verval.
Thanevan
SorTurkije
of Mr
afdruk.
geheeten, een armzalige vlek met 6000 inw.
Type-writer, (Eng.) schrijfmachine.
Tytanen, Zie Titanen.
Typha, Lischdodde, een moerasplantenTzechen, Zie Tsjechen.
fam. ; T.-latifolia, een veelvoorkomende
Tzetzes, (Johannes) Gri. gramaticus en
waterplant met breede-lijnvormige bladen en dichter, 1110/80 ; een smakeloos veelschrijver,
dicht op elkander zittende manlijke en doch waardevol wegens zijn noteeringen.
vrouwelijke aren. Hebben een overblijvenden
Tzschirner, (Heinrich Gottlieb) Duitsch
wortelstok.
Prot.-godgeleerde, 1778/1828 ; prof. to WitTyphlitis, blindendarmontsteking.
tenberg.
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U, de 21e letter van het Alphabet en de oe
klinker ; wordt in de meeste talen uitgesproken als oe ; beteekent als afkorting
Ultimo. Staat wel eens in plaats van een w
in vreemde namen en werd voorheen bij de
Rom. daarvan niet ondersct eiden.
Ubach-over-Worms, gem., Limburg, bij
Heerlen, 1862 inw.
Ubachsberg, dorp, gem. Voerendaal, Limb.,
500 inw.
Ubangi, rechter-zijrivier van den Kongo,
heet eerst Uelle, 2500 K.M. lang, 1000 K.M.
bevaarbaar.
Ubbergen, gem., Geld., bij Nijmegen, 4361
inw.
Ubeda, stad, Sp. prov. Jaen, 20,026 inw. ;
weverijen.
Uberteit, (Lat.) vruchtbaarheid, overvloed;
rijkdom.
Ubi, (Lat.) waar ; U. bene, ibi patria,
overal is mijn vaderland ; waar het mij goed
gaat is mijn vaderland.
Ubiers, een Germaansch yolk, woonde in

den tijd van Caesar aan den rechter Rijnoever. Zij sloten zich bij Caesar aan. Op last
van Agrippa, in den tijd van Augustus, verhuisden zij naar den linker oever, alwaar zij
verschillende groote steden stichtten en bevolkten, o. a. Colonia Agrippina (Keulen),
Bonna (Bonn), Antennacum (Andernach).
Zij smolten met de Franken samen.
Ubiquiteit, de alom tegenwoordigheid van
het lichaam van Jezus, volgens Liither.
U. c., afkorting voor urbis conditae, na het
bouwen van de stad Rome.
Ucayali, rechter-zijrivier van de Maranon

in Peru, 1950 K.M lang.

592,592 inw. ; hoofdifb. U., 37,942 mw.; sricl&indu strie.
U dometer, regenmeter.
Udsjain, stad, Eng.-Indische vazalstaat
Gwalior, 34,691 inw.; een der 7 heilige Hindoe-steden.
Udvarhely, Hong. komitaat in Zevenbnrgen, 3814 K.M'., 118,275 inw.; hoofdst.

Szekely U., 5500 inw.

Uea, Fr. eilandengroep, Polynesia, 96 KM'.,

4000 inw.
Ueberweg,

(Friedrich) Duitsch phil., 1826/

71 ; prof. to Koningsbergen.
Uelle, bovenloop van de Ubangi.
Ufa, rivier, 0.-Rusl., 640 K.M. lang.

(2) Russ. gouv., 122,018 K.M.', 2,220,497
inw. ; hoofdst. U, aan de Ufa (1), 49,961 inw.
Uffelman, (Julius) Duitsch geneeskundige,
1837/94 ; vooral voor de hygiene verdienste-

lijk.

Uganda, (Boeganda) Negerrijk in Aequatoriaal 0.-Afrika, 150,000 K.M. 2 , 1 mill. inw. ;
bevat verschillende meren. Klimaat vochtig,
doch gezond. Het staat onder Eng. protectie.
Ugocsa, Hong. komitaat, 1191 K.M.',
83,316 inw. ; hoofdstad Nagy Szollos.
Ugriers, of Ugrische volkeren, naam voor
verschillende volkeren in W.-lijk Rusl. en

Siberie.

Ugron, (Gabor van) Hong. staatsman, geb.
1847 ; leider der zoogenaamde onafhankelijkheidspartij.
Uhde, (Fritz von) Duitsch schilder, gob.
1848.
Uhl, (Friedr.) 0.--rijksch schrijver, geb.
1825.
Uhland, (Ludwig) Duitsch dichter, germ-

Uccle, gem., Belg. prov. Brabant, bij Brussel, 19,800 inw.
Uchard, (Mario) Fr. schrijver, 1824/93 ;
schreef verschillende veelgelezen romans.
Uchatius, (Franz, vrijheer von) O.-rijksch
artillerie-officier, 1811/81 ; vond een staalsoort
nit, een ringgranaat en een ontplof bare stof.
Udaipoer, Eng.-Indische vazalstaat, prov.
Radsjpoetana, 32,814 K.M 2 ., 1,844,360 inw.
L. UHLAND.
hoofdst. U., 46,693 inw.
Uden, gem., N.-Brab., bij Veghel, 6066 inw. nist en politicus, 1787/1862 ; vooral bekend
Udenhout, gem., N.-Brab., bij Tilburg, door zijn politieke liederen.
2959 inw.
ook Oe
Udine, It. prov. in 17,, ,netie, 6619 K.M 2 , * Zie voor U

Uhl
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(2) (Wilhelm Heinrich) Duitsch ingenieur,
geb. 1840 ; gaf verschillende werken uit.
Uhlenhorst, stadsdeel van Londen.
Uhlhorn, (Gerhard) Duitsch godgeleerde,
1826/1901 ; van zijn hand verschenen verschillende werken.
Wen, (Allium) een in verschillende soorten
voorkomende plantenfam. der Liliaceeen. De
meeste worden in de keuken gebruikt, o.a.
rle gewone ui, da prei, het knoflook enz.
Ulguren Turksche volksstam in Centr.Azie 0.-iurkestan. Zij voerden oorlog met
de ehineezen, doch met het begin onzer tijdrekening verdwenen zij en zijn wellicht onder
den naam van Hunnen Europa binnengedrongen.
Ui len, (Strigidae) een fam. van roofvogels,
sijn alle nachtroofvogels ; kunnen zeer goed
kooren en zien en trachten des mats hun

UM.

prooi te overvallen. Zij zijn over de geheele
sarde verspreid en onderscheiden in bosch-,
kerk-, steen-, veld- en katuilen.
(2) naam voor verschillende soorten nachtvlinders.
Ullenspiegel, (TO) de held uit een zeer
populair volksboek, dat ongev. 1350 geschreven is.
Ullkens, (Jacob Albertus) Ned. natuurkundige en schrijver van populaire natuurkundige
werken, 1772/1825 ; was pred. werd prof. in
de natuurkunde te Gron. Schreef verschillende schoolboeken.
Uist, (Noord- en Zuid-) eilanden der Hebriden, Schotland, N.-U. 3231 inw., Z.-U. 3708
Ultenbogaart, zie Uytenbogaert.
Ulterste wil, zie Testament.
Uiterwaarden, de strooken grond langs
rivieren, tusschen den dijk en den oever.
Meest vruchtbare grond, gebruikt voor weiland.
Uitgeest, gem., N.-Holl., alwaar de spoorlijnen Amsterdam— en Haarlem—Den Helder
samenkomen, 2822 inw. Bloembollenteelt.
Ulthoorn, gem., N.-Holl., bij Amsterdam,
2506 inw.
Uithuizen, gem., Gron., bij Onderdendam,
4030 inw.
Ulthulzermeeden, gem., Gron., bij Onderdendam, 4460 inw.

Ulf
UltrustIng, alle middelen en bijbehoorende

dingen, noodig voor de een of andere onder-

neming ; alle kleedingstukken en andere
zaken van een soldaat.
Ultslag, verschillende ziekelijke aandoeningen der huid, waarbij deze rimpelig, schubachtig en dikwills vochtig wordt. Ook de uitwaseming van muren noemt men wel uitslag.
Ultsluiting, een dwangmiddel der patroons
tegenover de arbeiders ; is gelijk aan een
werkstaking, do-3h wordt van de zijde der
werkgevers toegepast, n.l. het sluiten der
fabrieken en werkplaatsen en het ontslaan
der arbeiders om deze te dwingen iets to doen
of te laten.
Ultterdijk, (Jurien Nanninga) Ned. geschiedschrijver, geb. 1848.
Ultvoer, de artikelen, waren, prod., die een
land voortbrengt en in andere landen verkoopt.
Uitvocrende macht, dat deel van een regeering, dat belast is met de uitvoering, toepassing der wetter) en genomen besluiten ; meets!)
de koning en zijn ministers.
Uitvoerrechten, belasting, geheven op artikelen, die uitgevoerd worden.
Uj, (Hong.) nieuw (in vele samenstellingen).
(2) zijrivier van den Tobol, Rusl., 411 K.M.
lang.
Ujejski, (Cornel) Poolsch dichter, 1823/97.
Ujfalvy, (Karl Eugen von) O.-rijksch taalvorscher en reiziger, 1842/1903 ; prof. to
Parijs.
Ukase, (Oekase) in Rusl. een besluit, een
decreet van den Czaar.
Ukraine, een vrnchtbare landstreek aan
beide oevers van den Dnjepr in Rusl.
Ulanen, een kavalerie-soort, ook in
Duitschl., overgenomen van de Poolsche Ianciers. Drag en thans ook andere wapenen.
Ulbach, (Louis) Fr. dichter en schrijver,
1822/89.
Ulcus, (Lat.) zweer, ettering, versterf.
We, (Otto) Duitsch populair natuurwetenschappelijk schrijver, 1820/76.
(2) (Willy) Duitsch aardrijkskundige, geb.
1861 ; prof. to Rostock.
Uleaborg, gouv. in Finland, 165,641 K.M. 2 ,
280.899 inw. ; hoofdst. U, aan de Ulea (375
K.M. lang), 16,306 inw. ; scheepstimmerwerven.
Menu, Turksche naam voor de godgeleerden, die tevens rechtsgeleerden zijn.
Ulestraten, gem., Limb., bij Meerssen, 968
inw.
(neve!, een bekend suikergebakje, in een
klein stukje papier gewikkeld, met bijvoeging
van een spreuk.
Ulfilas, apostel en sedert 341 bisschop der
Ariaansche Gothen, geb. 310 of 311 ; zette een
deel van den Bijbel in het Gothisch over en
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schreef eenige brieven, die bewaard gebleven
zijn en een hoofdbron vorman der Gothische
taal. Gest. ongev. 381 of 383.
Ullmann,
(Heinrich) Duitsch geschiedschrijver, geb. 1841.
(2) (Karl) Duitsch Protestantsch godgeleerde, 1796/1865 ; prof. te Halle. Schreef verschillende werken.
UlIr, een god der Noorsche mythologie, god
van den winter, onfeilbaar boogschutter.
Ulm, stad aan den Donau, in den Donaukreits, Wurttemberg, 42,982 inw. ; was voorheen een vrije rijksstad. Er is een seer hooge
munsterkerk, met een 162 M. hoogen toren,
1377 begonnen en 1890 voltooid. Tabaks-,
machine- en textielindustrie. 17/10 1805 capitulatie van den O.-rijksch©a generaal Mack,
met ongev. 20,000 man.
Ulmus, de Iep of 01m, algem. bekende
boomsoort ; bloeit reeds in Maart, voordat de
bladen er aan zijn. Draagt gevleugelde zaden.
Ulrich, naam van eenige middelhoogduitsche dichters, o. a. : Ulrich van
Lichtenstein, 1199/1276 ; schreef
„Frauendienst". U. van TUrhei m ongev.
1425 ; schreef o. a. een vervolg op „Willehalm" en het slot van „Tristan" van Gottfried van Straatsburg. U. van Winterst et t e n, 1241/70 ; Zwabisch minnezanger.
U. van Zatzikhof en, uit de 12e eeuw;
schreef een heldendicht.
(2) hertog van Wurttemberg, 1487/1550 ;
kwam 1498 aan de regeering, werd echter verdreven. 1534 door den landgraaf van Hessen
weder op den troop geplaatst. Was lid van
het Smalkaldisch verbond.
Ulrum, gem., Gron., bij Onderdendam, 3795
inw.
,

Iersche prov., 22,189 K.M. 2 ,
Ulster,
1,581,351 inw. ; hoofdst. Belfast.
Ult., afkorting voor
Ultima ratio regum, (Lat.) het laatste bewijsmiddel der koningen (de kanonnen).
Ultimatum,

(het (de) laatste) laatste eisch

of voorwaarde, meest met een bepaling van

Unl
Ulysses, zie Odysseus.
Uman, stad, Russ. gouv. Kiew, 28,628 inw.
Umba, grensrivier tusschen Duitsch en

Eng. gebied in 0.-Afrika.
Schermbloemigen ; de o4nUmbelliferen,
jarige, overblijvende kruiden, met tot een
scherm vereenigde bloemen ; dragen een dopvrucht, met vluchtige olie gevuld. Men kent
ruim 150 geslachten met 1300 it 1400 soorten.
Umbrie, deel van It., prov. Perugia.
Umbriiirs, naam voor een Oud-It., zeer verspreid en machtig yolk, dat eens het geheele
land, ten W. der Alpen bewoonde. Zij werden
echter verdreven en trokken zich terug tot
Umbrie, een streek aan den 0.-lijken oever van
den Tiber en de O.-lijke ketting der Apennijnen. In ongev. 309 v. Chr. kwamen zij in
aanraking met de Rom., voerden eenige
malen strijd met hen, doch zij werden verslagen en moesten den strijd opgeven. Bij
den bondgenooten-oorlog verkregen zij het

Rom. burgerrecht. Hun taal is verwant aan
het Latijn en behoort tot de Indo-Germaansche talen.

Umea, rivier in Zwed., mondt in de Botnische Golf, 381 K.M. lang.

(2) prov. van Zwed., 58,947 K.M. 2, 143,735
inw. ; hoofdst. U. 3883 inw.
Umlauft, (Friedrich) O.-rijksch aardrijkskundige, geb. 1844.
(2) (Paul) Duitsch componist, geb. 1853.
(Karl) Duitsch economist,
Umpfenbach,
geb. 1832 ; prof. to Giessen.
Una corda, (It.) met een snaar (te spelen).
Unalashka,

het belangrijkste eiland

tijd, waarin aan dezen eisch moet worden voldaan. Stelt een staat aan een anderen een
U., dan wil dat zeggen. dat als daaraan niet
volda an wordt, dan zullen de diplomatieke
betrekkingen afgebroken en de oorlog verkla srd worden.
Ultimo, (Lat.) op den laatsten dag der
maand.
Ultra, nog verder, aan gene zijde to ver,
overdreven.
Ultramontaan, komt van ultra months =
over, aan gene zijde der bergen. Naam voor
de Roomsch-Kath., die de onfeilbaarheid van
den pans en zijn ocpergezag in kerk- en
gtaatsleer erkennen. Wordt wel eens als beleediging opgenomen in de beteekenis van het eenige, het beste.
vaderlandslooze.

der

Aleoeten, 3090 K.M. 2 , 780 inw.
Unam Sanctam, (Lat. : een heilige) bulls
van pans Bonifacius VIII (1302), waarin de
verhouding tusschen geestelijk en wereldlijk gezag wordt geregeld.
Unaniem, (Lat.) eenstemmig, eensgezind.
Uncle Sam, (Oome Sam) een spotnaam voor
de Ver. Staten van N.-Am. naar aanleiding
van de letters U. S. (United' States).
Unfair, niet netjes, onheusch, oneerlijk.
Unfug, (grober) Duitsche naam voor de
verstoring der openbare rust en orde.
Ung, Ungh, Hong. komitaat, 3053 K.M. 2 ,
153,266 inw. ; hoofdst. Ungvar.
Ungarn, Hongarije, zie O.-rijk-Hong.
Unger, (Franz) 0.- -rijksch botanicus, 1800/
70 ; schreef verschillende werken.
(2) (Georg Friedrich) O.-rijksch geschiedschrijver, geb. 1826 ; prof. te Wiirzburg.
(3) (Joseph) O.-rijksch jurist en staatsman,
geb. 1828.
Ungvar, hoofdst., Hong. komitaat Ung,
14,728 inw.
Unicum, (Lat.) iets eenigs in zijn soort;
Unie,

(Lat.) vereeniging, verbond, verdrag.

Uni
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Zie voor de verschillende U. de plaatsen wear regeering. Het is een vruchtbaar land met
veel weidegrond ; er wordt veel tuinbouw en
Uniek, zie Unicum.
veeteelt bedreven ; industrie is er zeer weiUniform, eenvorm, eenvormig, b.v. de klee- nig. De hoofdsteden zijn : Sarnen en Stans.
ding van soldaten. rijks- of gemeente-arbeiUnterweissenburg, (Hong. : Also Feller)
ders enz.Hong. komitaat, Zevenburgen, 3576 K.M. 2,
Union, vereeniging, verdrag. Zie Unie.
212,352 inw. ; hoofdst. Nagy-Enyed.
(2) stad, staat New-York, N.-Am., 15,187
Upland, landschap in Midd.-Zwed., 12,820
inw.
K.M. 2 , 250,000 inw. ; vruchtbaar, uitvoer van
Unionisten, voorstanders van een vereeni- granen en peulvruchten. Omvat 3 leens.
ging, een ineensmelting, b.v. in Eng. een
Upolu, gewichtig3te eiland der Samoapartij tegen de zelfstandigheid van Ierland.
groep, 881 K.M. 2 , 17,755 inw. ; hoofdst. Apia.
Union Jack, schertsende naam voor de vlag
Upsala, Zweedsch leen, 5314 K.M. 2 , 123,863
der Ver. Staten van N.-Am.
inw. ; hoofdst. U., 23,802 inw. ; beroemde, oude
Unitariers, algemeene naam voor de Chris- universiteit, prachtige dom met koperen dale
telijke secten, die de drievuldigheid verwer- en praalgraven.
pen en slechts een persoon als godheid aanUp to date, (Eng.) op de hoogte van den
nemen. In de staatkunde, zij, die de macht tijd,
modern, hedendaagsch.
meer willen centraliseeren.
Ur, (Hebr.) stad in Mesopotamia, vanwaar,
Unitas, eenheid, eendracht, vereeniging.
volgens den bijbel, Terah, de vader van AbraUnited States, (Eng.) Vereenigde Staten
ham, naar Kanaiin vertrok. De ruinen zijn
(van N.-Ain.).
door Rawlinson ontdekt.
Uniteit, (Lat.) eenheid, eensgezindheid.
Uraan, een metaal, voorkomende in UraanUnitis viribis, met vereende krachten.
pekerts en andere mineralen ; is ijzerkleurig,
Universaal, zie Universeel.
Universalisten, of Universalen, een secte in soortelijk gewicht 18.4. Het verbrandt bij verAm., die aanneemt, dat de wereld of het hitting tot Uraanoxyde, hetwelk toepassing
heelal eens tot volkomendheid zal komen, vindt in de photographic en bij de glaskleualwaar alle menschen zalig zullen zijn. Zij ring. U. is radio-actief.
Uraanpekerts, een schijnbaar amorph, dock
verwerpen de eeuwige helsche straffen.
Universeel, het geheel betreffend ; alge- gekristalliseerd korrelig mineraal, is greenmeen, geheel, alles omvattend. U. erfgenaam, achtig-zwart. Hieruit bereidt men het Uraan.
Uraemie, (Gri.) urinevergiftiging ; de opde erfgenaam, die alles erft.
Universiteit, gezamenlijkheid ; naam voor hooping van urinestoffen in het bloed. Komt
de openbare inrichting, alwaar de wetenschap voor bij nierontsteking, belemmering der
in haar geheelen omvang wordt onderwezen. urineloozing enz. Veroorzaakt hoofdpijn,
Bezit tevens het recht aan hen, die het onder- braking, bewusteloosheid enz. ; kan ook den
wijs gevolgd hebben, de hoogste waardigheden dood veroorzaken.
Ural-Altaische volken, een vijftal yolkstoe to kennen.
groepen, die men voorheen tot de Tartaarsche
Universum, (Lat.) het heelal.
Unjoro,
Negerrijk, 0.-Afrika Z.-lijk van of Turaansche heeft gerekend. Naar taalhet Albert-Nyanzameer, 80,00
0 K.M. 2, verwantschap heeft men deze verdeeld in:
(1) Toengoezen, in N.-lijk Azie ; (2) Mon700,000 inw. ; onder Eng. protectie.
Unley, voorstad van Adelaide, Australie, golen, in hoog-Azie ; (3) Tartaren (Turken),
dezen zijn verdeeld in 3 hoofdgroepen : de
18,119 inw.
Unna, rechter zijrivier van de Save, in Bos- N.-lijken, (Basjkieren en Jakoeten), de Z.lijken en de W.-lijken, de eigenlijke Turken;
nia, 178 K.M. lang.
(2) stad, Pruisisch regeeringsdistr. Arns- (4) Samojeeden en (5) de Finsch-Oegriers,
dezen zijn zeer verspreid over Azie en Europa.
berg, 14,918 inw. ; steenkolenmijnen.
Un poco, zie Poco.
Urania, (de hemelsche) bijnaam voor Venus.
(2) de muze der astronomie, dochter van
Unter, *) (Duitsch) onder, beneden.
Unterfranken,
Beiersch regeeringsdistr., Zeus, moeder van Linus ; wordt afgebeeld met
een wereldbol in de hand.
8402 K.M.', 682,532 inw. ; hoofdst.
burg.
Uranisme, • de liefde tusschen twee gelijkUnterwalden, Zwits. kanton, aan het Vier- slachtigen.
Uranium, zie Uraan.
woudstedenmeer, is verdeeld in twee zelfstanUraniumstralen, (Becquerelstralen) de ondige onder- of halfkantons ; Obwalden, 475
K.M. 2 , 15,960 inw., en Nidwalden, 290 K.M. 2, zichtbare stralen, die uranium en zijn zouten
13,070 inw. Beide hebben een democratische en ook andere stoffen, uitzenden, zonder
tevoren aan inwerking van licht to zijn bloot*) Voor namen met het voorvoegsel Unter gesteld ; deze stralen dringen door ijzeren
(onder, beneden) zie men ook de woorden zelf. platen heen, ontladen electrische lichamen en

deze gesloten werden.
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hebben chemische werkingen. Deze zijn ontdekt door Becquer31 en Chr. Henry.
Uranographie, (Gri.) beschrijving van den
sterrenhemel.
Uranolithen, meteoorsteenen.
Uranologie, (Gri.) sterrenkunde.
Uranus, volgens de Gri. mythologic, de God
van den hemel, zoon en gemaal van Gaea en
vader der Titanen en Cyclopen.
(2) op Neptunus na, de buitenste der bekende planeten van ons zonnestelsel ; werd
1781 door Herschel ontdekt. Heeft een middellijn van 123,800 K.M. • gemiddelde af stand
van de zon 2852 mill. K.M. ; omloopstijd 84
jaar en 7 dagen en wentelt zelf in 8t uur om
zijn as. Heeft 4 manen en vertoont zich aan
ons als een ster van de 6e grootte. Het licht
van de zon heeft er slechts een 0.003 deel van
de kracht hier op aarde.
Uraten, urinezuurzouten.
Urbaan, steedsch ; hoffelijk, beleefd.
Urbanus, naam van 8 pausen. I, 223/30,
stierf den marteldood, gedenkdag 25/5 ; II,
1088/99, deed Philippus I, van Frankrijk, in
den ban en ook zijn tegenpaas Clemens. Riep
tot een kruistocht op ; III, 1186/87, tegenstander van Frederik I ; IV, 1261/64, riep Karel
van Anjou te hulp tegen Manfredo van Sicilie,
moest vluchten en stierf onderweg ; V, 1362/
70, was een tegenstander van nepotisme en
bevorderdo kunst en wetenschap ; keerde 1370
riaar Avignon terug, waar hij overleed ; VI,
1378/89, trad krachtig tegen de kardinalen
op, welke toen Clemens VII te Avignon tot
paus verhieven. U. kon zich echter handhaven. Men vreest dat hij vergiftigd werd ;
VII, 1590, was slechts 13 dagen paus ; VIII,
1623/44, hij bevorderde kunst en wetenschap,
doch liet de staatszaken aan zijn bloedverwanten over, die Fr. tegen Sp. ondersteunden. Stond als geleerde bekend.
Urbi et Orbi, aan stad en wereld ; een pauselijke zege in de Paaschweek.
Urbino, stad, It. prov. Pesaro e Urbino,
5087 inw. ; geboorteplaats van Raffael.
Urbs, (Lat.) stad, inzonderheid Rome.
Uredinaceeen, Roestzwammen, parasieten,
die op verschillende planten leven en daar de
roestplekken veroorzaken. Zijn op granen gevaarlijk.
Urethra, (Gri.) urinebuis.
Uretica, (Gri.) urinedrijvende middelen.
Urfa, hoofdst., Turksch vilajet Aleppo,
Mesopotam:e, 55,000 inw. ; weverijen, handel.
Urga, hoofdst., N.-Mongolic, 25,000 inw. ;
zetel van den opperpriester der Boeddhisten.
Urgent, dringend, geeii uitstel gedoogend.
Uri, Zwits. kanton, 1076 K.M 2 ., 19,759
; het wordt geheel door bergen ingesloten, terwijl de dalen vruchtbare weilanden
bezitten, alwaar veel veeteelt wordt bedre-

Urs

ven. De regeering is democratiach. Hoofdst.
Altdorf.
Urias, of Uria, verschillende personen nit
het Oude-Testament, o. a. U.- de Hethiet, gohuwd met Bathseba. Hij werd door koning
David met een brief naar Joab, zijn veldheer,
gezonden ; in dien brief werd bevolen den
brenger vooraan in het leger te plaatsen, opdat hij zou sneuvelen. David nam daarna
Bathseba.
U rias-brief, brief, waarvan de brenger niet
weet, dat de inhoud noodlottig voor hem is.
Zie Urias.
Uriel, (Hebr. : Licht Gods) volgens de
apogrypheboeken van het Oude-Testament
een der 4 aartsengelen. Zit volgens den Talmud aan de linker zijde van den troon.
Urinaal, waterglas of -flesch voor bedlegerige patienten.
Urine, pis, de uitscheidingsprod. der nieren,
bevat water, zouten en prod. der eiwitomsetting.
U rineblaas, (Vesica urinaria) de vliezige,
rekbare zak, in de onderbuik, waarin zich de
prod. der nieren opzamelen. Is vatbaar voor
verschillende ziekten.
Urinedrijvende middelen, middelen die de
afscheiding der urine hevorderen.
Uriya, een O.-Indische volkstaal met eigen
schrift, wordt door ongev. 8 mill. menschen
gesproken.
Urk, een eiland in de Z.-zee, behoort tot
N.-Holl., omtrek ongev. 1 uur, 2652 inw.;
heeft een vuurtoren.
Urles, (Jacobus) Ned. heldentenor, geb.
1867 ; verliet 1902 ons land.
Urmia, stad, Perz. prov. Azerbeidsjan
30,000 inw. ; gelegen aan het U.-meer, 4401i
K.M. 2 .
Urmond, gem., Limburg, bij Sittard, 1515
inwoners.
Urn, (Lat.) ton, een steenen of metalen
kruik of vat waarin de asch bewaard werd
van de verbrande lijken van de leden van
verschillende volkeren. Zij zijn meest van
leem, weinig van metaal en soms van glas,
omsloten door een dito van loud of steen.
Werden het eerst door de Gri. gebruikt, doch
vele gevonden U. dienden als sieraad naast
een met asch gevuld. Ook in Italie gevonden,
vooral van de Etruscers, en in ons land in
de Hunnebedden van do Kelten, Germanen
en Slaven.
Urolith, pissteen, urinesteen.
de
U romantia, (Lat.) urinewichelarij ;
kunst om uit urine de ziekte te herkennen.
U roscopie, urineonderzoek.
gem., N.-Holl., bij Hoorn, 1180
Ursem,
inwoners.
Urspruch, (Anton) Duitsch pianist en ownponist, geb. 18.50.
Ursula, volgens de sage een Christelijke
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Britsche koningsdochter zij vinchtte naar
het vasteland voor een Heidensch vorst, die
Haar ten huwelijk begeerde en met 11,000
maagden trok zip in processie naar Rome.
Op de terugreis werden zij bij Keulen door
een troep Hunnen aangevallen en doodgemarteld. Gedenkdag 21/10.
Ursulinen, een in 1535, door Angela Merici to Brescia gestichte not r.enorde, ter
eere en onder bescherming van de heilige
Ursula. Stelt zich verpleging en opvoeding
der vrouwelijke jeugd ten doel.
Urtica, brandnetels, de bekende, in 't wild
groeiende planten, welker bladen en stengels
bezet zijn met scherpe haartjes, welke alle
een klein zakje bezitten, waarin een bijtend
vocht, dat zich bij aanraking uitstort en
hevige pijnen kan veroorzaken. Er zijn verschillende soorten ; de steken van een soort
nit Bengalen kunnen weken achtereen pijn.
veroorzaken. U. is geschikt tot het verspinnen tot garen, waarvan neteldoek vervaardigd wordt.
Urticaria, netelroos.
Uruguay, linker-zijrivier van de Rio de la
Plata, Z.-Am., 1580 K.M. lang.
(2) republiek in Z.-Am., tusschen ArgenBrazilie en den Atlantischen Oceaan,
Ilan de river U. (zie 1). Oppervl., 186,926
K.M.', (1906) 978,048 inw. Het land is
meest vlak, in 't W. bergachtig, wordt door
de Uruguay bewaterd en heeft een gematigd klimaat. Er is veel veeteelt, terwiil het
schraal bebouwd wordt. Hoofdprod.: huiden,

WAPBN VAN URUGUAY.

wet, vleesch en vleesch-extract en talk. De
regeering bestaat uit Sena,at met 19 leden,
Kamer van afgevaardigden met 69 leden,
direct, langs algem. kiesrecht gekozen voor
6 en 3 jaar ; president voor 4 jaar. Spoorwegen, (1906) 948 K.M. lang. Telegraaflijnen
(1905) 7917 K.M. lang. Leger in vredestijd,
6000 man ; politietroepen 3900 man ; nationale garde, 35,000 man. Hoofdst. Montevideo.
1821 werd het land door Spanje in bezit
genomen en bij Brazilie gevoegd. 1828 werd
de onafhankelijkheid erkend, doch het was
langen tijd ten prooi aan binnenl. twisten.
1864/65 oorlog met Braz. 1897 werd de pres.
vermoord en telkens komen nog onlusten
voor.
Urum-tsji, stad, Chin. prov. Djongarije,

30,000 inw.; zwayelbronnen. Aldaar verschillende karavaanwegen naar Russ. plaatsen.
U. S. A., afkorting voor United States of
America.
Usambara, kustlandschap, Duitsch-0.Afrika, 4620 K.M. 2 , 17,500 inw. ;
vruchtbaar, maar bergachtig.
loofdst.
Wuga.
Usance, (Fr.) gebruik, gewoonte term,
vooral veel in den handel gebruikt, voor gewoonten, die door den loop der tijden vaste
regels zijn geworden, terwij1 zij Loch niet bij
de wet vastgelegd zijn.
Usaramo, landschap in Duitsch-O.-Afrika,
daarin de haven Bagamoyo.
Usbeken, Turksch nomaden-volk aan de
Kaspische zee, oorlogszuchtig, ongev. 1 mill.
zielen.
Usedom, eiland behoorend bij Pommeren,
aan de monding van de Oder, tusschen de
Swine en Peene, in de Pommersche Haff,
408 K.M. 2 , 33,000 inw. Hoofdst. Swinemiinde.
Usedom, (Guido von) Duitsch admiraal,
geb. 1854 ; 1900 bij den opstand in China.
Usipeten of Usiplers, een Germaansche
volksstam, aan den linker Rijnoever, 55 v.
Chr. door Caesar versiagen. Gingen in de 3e
eeuw in de Alemannen op.
Usjak, of Ushak, stad, Klein-Aziatisch vilajet Khodawendikjar, 15,000 inw.
Uskwerd, of Usquerd, gem., Gron., bij
Onderdendam, 1889 inw.
Uslar, (Peter Karlowitsj) Russ. taalkundige, 1816/75 ; verdienstelijk door zijn be..studeering der Kaukasische talon.
Ussa, rechter-zijrivier van de Petsjora,
Rusl., 760 K.M lang.
Ussuri, rechter-zijrivier van de Amoer,
1050 K.M. lang.
Usta, titel voor de eerste, meest bevoorrechte slavin in een harem.
Ustica, eiland in de Tyrrheensche zee, N.lijk van Palermo, 2000 inw. ; zeer vruchtbaar.
Ustjug Weliki, stad, Russ. gouv. Wolegda,
11,309 inw.
Ususfructus, (Lat.) vruchtgebruik.
Utah, staat, der Ver.-Staten van N.-Am.,
220,060 K.M. 2 , 276,749 inw. die meest alien
7 in bezit naMormoon zijn, welke het 184
men. Het land is bijna eheel door bergen
omgeven en is weinig vruchtbaar. Het bevat
o.a. het Groote Zoutmeer. Zie Mormonen.
Het werd 1850 een territorium der Ver.-Staten en 1895 een staat. Hoofdst. Great Salt
Lake City.
Utakamand, stad, Eng.-Indid, presidentschap Madras, 19,000 inw.
Utensilien, (Lat.) gereedschappen, werktuigen, benoodigdheden.
Uterus, (Lat.) baarmoeder.
Utica, een der oudste steden door de Phoe-
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niciers op de N.-kust van Afrika gesticht, de Friezen. 630 werd er een kapel gebouwd
ten W. van Carthago, met welke stad het en 696 werd door Willebrordus het bisdom gedikwijls in strijd was en door welke het on- sticht. 8e eeuw werd er een burcht gebouwd,
derworpen werd. In de 2 eerste Punische die in de 10e eeuw door de Noormannen
oorlogen streed het naast Carthago, doch in werd verwoest. 1220 kocht bisschop Otto II
den 3en Punischen oorlog gaf het zich dade- het burchtgraafschap en langzaam werd U.
lijk over. De stad werd ongev. 1100 v. Chr. een gewichtige stad. 13e en 14e eeuw eindegesticht en lag teen aan zee. De bouwvallen looze oorlogen on twisten. 1679 werd hier de
liggen thans 10 K.M. daarvan verwijderd; Unie gesloten. 1672 door de Fr. ingenomen,
deze zijn eenige malen onderzocht en wijzen 1795 nogmaals en 1807 door Napoleon tot
koninklijke residentie verheven. 1832 zijn
duidelijk op een voormalige grootheid.
(2) stad, staat New-York, N.-Am., 56,383 de wallen en hooge muren geslecht. Het is
door een krans van forten omgeven ; is een
inw. ; industrie, kaashandel.
(Lat.) nuttigheidstheorie ; voor-stelling van Amsterdam.
Utilitarisme,
(2) (Unie van) 23/1 1579 werd deze Unie
een door J. Bentham gestichte theorie, om
aan een zoo groot mogelijk aantal menschen gesloten tusschen de 7 N.lijke Ned. prov.,
zoo veel mogelijk nut en voordeel te brengen. waarbij deze zich tot een gewest aansloten,
Utiliteit, (Lat.) nuttigheid, bruikbaarheid. terwijl zij toch hun zelfstandigheid behielUtingeradeel, gem., Friesl., heeft 6 dor- den. Doze Unie gold tot 1795 als grondwet.
(3) (Vrede van) de beeindiging van den
pen, 5367 inw.
Utopia, (Gri.) naam, ontleed aan een ro- Sp. successie-oorlog, 1712 begonnen de onderman van Thomas Morus ; Nergensoord, een handelingen on 1715 warden de laatste verfabelachtig land waar alles volmaakt is ; Lui- dragen gesloten.
lekkerland.
Utrecht Dresseihuis, (Johannes ab) Ned.
Utopie, hersenschim, droombeeld, dat nooit godgeleerde en schrijver, 1789/1861.
te verwezenlijken is ; een onbereikbaar doel.
Utrera, stad, Sp. prov. Sevilla, 13,886 inw.
Uurwerken,
Utopist, iemand, die een hersenschim, een
verschillende soorten instrudroombeeld najaagt, dat nooit to verwezen- menten tot bepaling van tijd.
lijken is.
Uwarou, (Graaf Sergei Semenowitsj) RUM
Utrecht, Ned. prov., midden in het land staatsman en geleerde, 1785/1855 ; oprichter
gelegen, tusachen N.-Holl., Z.-Holl., Geld. van verschillende scholen.
en de Zuiderzee. Oppervl. 1384 K.M. 2, met
(2) (Graaf Alexei Sergejewitsj) soon van
(1909) 285,480 inw. De bodem is voor de den vorige, 1818/85 ; Russ. archeoloog ; stichthelft vruchtbaar, de 0.-helft is een deel der to een fonds voor een jaarlijkschen prijs van
onvruchtbare veluwe. Vooral langs de rivie- 3000 roebel voor historisehe werken.
Uxmal, een groote ruinestad in Yucatan.
ren veel kleigrond. De rivieren zijn : Vecht,
Kromme-Rijn, Oude-Rijn, Holl.-IJsel en Mexico.
Uxor, (Lat.) gehuwde vrouw, echtgenoote.
Eem. Verder wordt het doorloopen van N.
Uylenbroek, (Pieter Johannes) Ned. lettermar Z., door het Merwede-kanaal.
De voornaamste steden zijn : Utrecht, (de kundige, 1748/1808 ; vertaalde verschillende
hoofdstad) Amersfoort, Baarn, Soest, Ame- werken, o. a. „Romea en Julia", „Oedipus"
rongen, Wijk bij Duurstede, Zeist, Loenen, en „Othello", schreef self ook.
Breukelen en Maarssen.
Uytenbogaert, (Johannes) een der hoofder ►
De hoofdstad Utrecht had 1909 116,783 der Remonstranten, 1557/1644 ; nam deel aan
inw.; het is het middelpunt der Ned. spoor- de kerkelijke twisten en moest 1618 vluchten.
wegen, heeft verschillende mooie en groote Schreef eenige werken.
gebouwen, o.a. de dom of St. Maartenskerk,
Uz, volgens Job I : I (Zie bijbel) de woon1321/82 gebouwd, toren, 110 M. hoog (de plaats van Job, doch niet verder aangeduid.
hoogste van Ned.), universiteit, veeartsenijUzbeken, Zie Uzbeken.
school, rijksmunt enz. U. was langen tijd
Uzia, of Uzzia, of Uzaria, eon der beste
het middelpunt der Ned. gebeurtenissen, het koningen van Juda, 810/759 ; hij Wilde evenals
is de wieg van het Christendom in Ned. In een priester reukwerken offeren, doch dit
den tijd der Rom. was het een stad der Ba- duldden de priesters niet ; hij werd melaatscb
tavieren en heette Trajectum ad Rhenum, uit den tempel gedreren en later uit zijn
daarna vestigden de Franken er zich en later paleis.

V.
V, 22e letter van het Alphabet. Wordt in
Ned. en vooral in Friesl. meest als een f.
nitgesproken. In andere talen veel uitgesproken als onze w, terwijl deze meer klinkt als
u of oe. Vervangt in de Romaansche talen de
W. Als afkorting beteekent V., verte, (draai
om). Als Rom. cijfer 6. In de muziek Violino,
Voce, Volti.
Vaalriver-Colony, thans naam voor de voormalige republiek Transvaal.
Vaairivier, rechter-zijrivier van de Oranjerivier, grenslijn tusschen Transvaal en Oranje
Vrij staat.
Vaals, gem., Limb., bij Gulpen, 7983 inw.
Vaam, oude lengtemaat, 169,88 c.M.
Vaandel,
veldteeken, zinnebeeld van een
leger, een strijd.
Vaandrig, in de middeleeuwen titel voor
den vaandeldrager, later voor den jongsten
officier van een compagnie of eskadron.
Vaar, ronde schroefbout.
Vaart, snelheid, gang ; kanaal ; tocht.
Vaartsche Rijn, Keulschevaart, tusschen.
Utrecht en de Lek.
Vaassen,,dorp, gem. Epe, Geld., 3000 inw.
Vacant, openstaand, onbezet, verkrijgbaar.
Vacantie,
opengekomen plaats ; rusttijd,
tijd van vrijstelling van dienst, van werk* kring.
Vacantiekolonies, de zich elk jaar meer nitbreidende inrichtingen, alwaar zwakke of ziekelijke kinderen (meest uit de arbeidersklassen) eenigen tijd met vacantie in een gezonde
streek, aan zee cif in de bosschen, kunnen
doorbrengen.
Vacature, opengekomen plaats, betrekking,
ambt.
Vaccai, (Nicolo) It. componist, 1790/1848.
Vacchelli, (Pietro) It. staatsman, geb. 1837.
Vaccina, (Lat.) koepok.
Vaccinatie,
inenting met koepokstof ; dit
geschiedt door de pokstof van een koe, door
een prik met een naald, in de opperhuid te
brengen, (meest boven in den arm) waardoor
het lichaam meer weerstandsvermogen zal
krijgen tegen besmetting van menschenpokken. Is verbreid door Jenner. Daar de proeven daarmede genomen, gunstige resultaten
opleverden, is de inenting door de meeste
landen verplicht gesteld. Voorheen meende
men, dat na de inenting besmetting uitgeslo-

ten was, later is dit terug gebracht tot eenige
jaren. De V. heeft vele felle tegenstandera
en bestrijders.
Vacherot,
(Etimae) Fr. phil., 1809/97 ;
schreef een reeks zeer belangrijke werken.
Vacquerie, (Auguste) Fr. schrijver, 1819/95,
Vacuum, luchtledig, luchtledige ruimte.
Vade, een oude plaats in het land der Bata,
vieren, alwaar Claudius Civilis in 70 na Chr.
een nederlaag leed. Men meent, dat het War.
geningen is geweest.
Vadem,
een oude lengtemaat, ongev. 6
voet.
Vademecum, (Lat. : ga met mij) naam voor
verschillende boekjes van klein formaat om
in den zak mede te dragen.
Vaderlijke macht, het recht, de macht van
een vader tegenover zijn kinderen. Is aan
beide ouders toegekend en strekt zich uit ook
tot de bezittingen van een kind. Houdt op bij
meerderjarigheid, huwelijk en door brieven
van meerderjarigheid, door de rechtbank verstrekt. Kan ook ontnomen worden.
Vaerman, (Jan) Vlaamsch paedagoog, 1653/
1720.
Vaernewijck, (Jan Philip van) Vlaamsch
dichter, 16e eeuw.
(2) (Marcus van) Vlaamsch schrijver,
1518/69.
Vae victis, (Lat.) wee den overwonnene.
Vaganten, in de middeleeuwen rondtrekkende onderwijzers, speellieden en later kloosterleerlingen enz. Zij beoefenden allerlei dicht”
kunst en leidden een avontuurlijk leven.
Vagebond, landlooper, zwerver.
V agebondage, landlooperij.
Vagevuur, (Purgatorium) volgens de leer
der R.-Kath. kerk, de plaats, waar de zielen
der afgestorvenen worden gereinigd van de
zonde, die hier op aarde niet geboet zijn, doch
vrij zijn van doodzonde.
Vagina, (Lat.) de vrouwelijke scheede.
Vaginaal,
wat betrekking heeft op de
vagina.
Vahlen,
(Johannes) Duitsch phil., geb.
1830 ; prof. to Berlijn.
Vaihinger, (Hans) Duitsch phil., geb. 1852k
prof. te Halle. Gaf Kant-studien uit.
Valliant, (Eduard) Fr. socialist, geb. 1840 ;
was lid der commune, doch wist zich door
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naar Eng. to vluchten te redden. Is sedert
1883 afgevaardigie.
(Ned.) Zie Nederlandsch
Vakverbond,
Vakverbond.
Vakvereenigingswezen, meer en meer gaan
de arbeiders, in welke branche ook workzaam, zich in vereenigingen, en deze weer in
federatie's, organiseeren. Vooral is dat het
geval in de groote steden, doch ook op het
platteland, trots de vele moeielijkheden, sluiten de arbeiders zich bijvereenigingen aan.
De verschillende vereenigingen stellen zich
alle ten doel de zedelijke- en stoffelijke omstandigheden der arbeiders te verhoogen ;
toch zijn zij te verdeelen in 2 groote partijen,
eigenlijk in 4 partijen. Deze zijn de Christelijke en de onafha,nkelijke organisaties. De
Christelijke zijn weer to deelen in RoomschBath. en Protestantsche. Zij zijn de gematigdsten, stellen den godsdienst voorop, zijn
spoediger tevreden en grijpen niet spoedig
naar het machtige wapen der arbeiders, de
werkstaking. De onafhankelijke partij is to
verdeelen in moderne- en de eigenlijke onafhankelijke organisaties. De moderne- kan
men de Sociaal-Democratische noemen. Zij
zien in den strijd tusschen arbeiders en werkgevers een klassenstrijd, een strijd die onverzoenlijk wordt gestreden on waarin getracht dient to worden de sterkste to zijn. Zij
nemen tot wapen alley wat daartoe dienen
kan, de politiek on de werkstaking. Op hun
pogram staat de achturendag, algemeen kiesrecht enz. Zij zullen echter het wapen der
werkstaking niet dan noodzakelijk ter hand
nemen en zijn tegenstanders der a 1 g e meene werkstaking, behoudens enkele gevallen. Hiermede staan zij tegenover de onafhankelijke organisaties. Hun strijd is in Ned.
belichaamd in het Ned. Vakverbond. De onafhankelijke organisaties staan vrij van politiek
en godsdienst, terwijl het verband der leden
zoo los mogelijk is. De laden genieten, tegenover de overigen, de meeste vrijheid on zijn
zoo goed als niet gebonden. Zij zien in de
politiek geen baat, zelfs een vijand, het onderhandelen, het samengaan van kapitalist
net arbeiders. Zij zijn onverzoenlijke vijanden der werkgevers, wenschen een scherpen
klassenstrijd to strijden en hebben als hoofdwapen de werkstaking en strijden voor de
a l g e m e e n e werkstaking, die zij beschouwen als het eenige wapen naast het geweld.
Daarbij hebben zij den strijd tegen het militairisme, dien zij sedert kort onverpoosd voeren. Hun strijd is belichaamd in het Nationaal Arbeiders Secretariaat en is de anarchistische. De laatste twee groepen van organisaties staan vijandiger tegenover elkander, dan
de Christelijken. Zij bestrijden elkander en
trachten elkander zelfs afbreuk to doen.
Naast deze partijen staan eenige neutrals
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bonden, daardoor spraken wij van 4 partijen
in het vakvereenigingswezen, nl. christelijke,
neutrals, moderne en onafhankelijke vakvereenigingen. Een juist overzicht van de cijfera
van de Ned. vakbeweging is niet to geven. Er
zijn ongev. 2200 vereenigingen, doch 1290
konden slechts opgenomen worden in de statistiek van 1904.
Valabreque, (Albin) Fr. blijspeldichter, geb.
1853.
Valais, (Le) Fr. naam voor Wallis, Zwits.
kanton.
Valburg, gem., Geld. bij Elst, 5816 inw.
Valckenburg, Ned. schildersfam. uit de 17e
eeuw.
Valckenier, (Adriaan) Ned. koopman, 1695/
1751 ; ging naar Indic en werd aldaar 1737
gouverneur-generaal, doch wegens willekeur
afgezet on gevangen genomen.
Valdepenaz, stad, Sp. prov. Ciudad-Real,
19,641 inw. ; uitvoer van rooden wijn.
Valdivia, prov. van Chili, Z.-Am., 21,536
S.M. 2 , 73,512 inw. ; hoofdst. V., 9819 inw.
Vale, (Lat.) vaarwel, leef gezond.
Valence, hoofdst., Fr. dep. Drome, aan de
Rll1e, 26,946 inw. ; toxtielindustrie, wijnhandel.
Valencia, voormalig Sp. koninkrijk aan de
Midd. Zee, 22,876 K.M 2 ., omvat 3 Sp. prov.
(2) Sp. prov., 10,751 K.M. 2 , 806,556 inw.
heeft een zacht, heerlijk klimaat en brengi
verschillende Z.-vruchten voort. Het behoorde
langen tijd aan de Arabieren, werd 1319 met
Aragon vereenigd. Hoofdst. V., aan de Midd.
Zee, 213,550 inw.; heeft allerlei industrie en
handel.
(3) hoofdst., staat Carabobo, Venezuela,
38,654 inw.
Valenciennes, stad, Fr. dep. du Nord, aan
de Schelde, 30.946 inw. ; steenkolenmijnen,

kantindustrie.
Valens, (Flavius) W.-Rom. keizer, werd 364
made-regent van zijn broader Valentianus ;
streed en sneuvelde tegen de W.-Gothen bij
Adrianopel.

Valenta, (Eduard) O.-rijksch photo-chemicue, geb. 1857 gaf verschillende werken uit.
Valentia, eiland, Z.-W.-kust van Ierland,
2240 inw.
Valentijn, Valentinus, naam van verschillende heiligen, waaronder eenige martelaars ;
gedenkdag 14 Febr.
(2) (Francois) Ned. godgeleerde, 1660/1727 ;
legde zich op de Oostersche talen toe, ging
als pred. naar Batavia en van daar naar Amboina. Vertaalde den bijbel in het Maleisch
en schreef een groot werk over Indic.
Valentin, (Gabriel Gustav) Duitsch physioloog, 1810/83 prof. te Bern, schreef o. a.
„Handbuch der Entwicklungsgesehichte".

Valentinianus 1, (Flavius) Rom. keizer,
364/75, geb. 321 ; nam zijn breeder Valens tot
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mede-keizer, streed tegen de Alemannen. lende hersenziekten, waarbij de lijder aan
Wordt een rechtschapen keizer genoemd.
toevallen lijdt, waardoor deze onverwachts op
(2) II, (Flavius) zoon van den vorige, werd den grond valt. Daarvan den naam.
375 door zijn broeder Gratianus tot medeValles, (Jules) Fr. romanschrijver, 1833/85.
keizer aangenomen. Werd vermoord.
Vallisneria spiral's, een waterplant uit Z.(3) III, (Flavius Placidius) W.-Rom. keizer, Europa en N.-Am., groeit bijna geheel onder
425/55 ; streed tegen den naijver zijner veld- water.
heeren, liet Aetius ombrengen en werd daarValle, (Joseph) Fr. sterren- en aardrijksna zelf vermoord.
kundige, geb. 1854.
Valentinus, gnosticus uit Alexandria, ging
Valls, stad, Sp. prov. Tarragona, 13,274
ongev. 140 naar Rome, waar hij 160 ongev. inw. ; 25/2 1809 worden de Sp. hier door de
stierf. Zijn systeem was Platonisch.
Fr. verslagen.
Valerianus, (Publius Lucinius) Rom. keiValois, voormalig hertogdom in Fr., thane
ser, 253/260, geb. 190 ; werd door de legioe- dep. Aisne en Oise. De stichter van het huis
uen in Gallia en Germania tot keizer uitgeroe- V. was Karel (1270/1325), wiens oudste zoon,
pen. Hij werd door den Perz. koning Sapor na het uitsterven van het huis Capetingen,
gevangen genomen en stierf 266 in gevangen- den Fr. Croon besteeg als Philips VI ; • het
schap.
regeerde van 1328 tot 1589 en stierf met
Valerius Publicola, een der stichters der Hendrik III uit. Zie Capet.
Rom. republiek, was met Brutus consul.
Valparaiso, ,prov. van Chili, 4267 K.111 2 .,
Valeton, (Josue Jean Philippe) Ned. god- 241,132 inw. ; hoofdst. V., aan den Gr.geleerde, 1815/1906 ; prof. te Gron.
Oceaan, 142,023 inw. ; belangrijke havenstad.
(2) (Josue Jean Philippe) Ned. godgeleerde, Heeft vestingwerken, dokken, scheepswerwon van den vorige, geb. 1848 ; prof. to yen, ens.
Utrecht.
Vaireep, de touwladder of trap waarlangs
(3) (Isaac Marinus Josue) Ned. aerator, men op een schip komt of het verlaat.
geb. 1850 ; prof. in de Rom. geschiedenis en
Valscherm, zie Parachute.
antiquiteiten to Amsterdam.
Vambery, (Hermann) Hong. taalvorscher
Valeur, (Fr.) waarde.
en reiziger, geb. 1832 ; prof. te Budapest.
Valguarnera, stad op Sicilia, It. prov. CalVampier, een vledermuissoort uit Centr.tanisetta, 13,985 inw.
Am.;
hoofdzakelijk van vruchten.
Valide, (Lat.) krachtig, gezond ; geldig
lgens een aloud Slavisch volksgeloof,
(2)v
o
Valken, (Faiconidae)' een fam. van roof- de geest van een overledene, die des nachts
op staat en slapenden het bloed afzuigt.
Vanadium, een metalliek element, komt in
verschillende ertsen voor ; gebruikt bij het
kleuren van glas.
Vanaise, (Gustaaf) Belg. schilder, 1852/
1902.
Vancouver, (George) Eng. zeevaarder, 1757(
98 ; begeleider van Cook. Leidde een expeditie
naar de N.-W.-kust van N.-Am.
(2) eiland aan de W.-kust van Eng.-Columbia, 23,669 K.M2 ., 36,757 inw.
(3) havenstad aan de kust van Eng.-Columbia, 26,133 inw. ; allerlei industrie en handel.
VALK.
Sedert 1885 ontstaan. Eindpunt van den Z.vogels ; voeden zich met levende dieren. Kun- lijken-Kanadeeschen pacificspoorweg en van
nen getemd worden en afgericht voor de den kabel door den Gr.-Oceaan.
Vandal, (Albert) Fr. historicus, geb. 1853.
jacht.
Vandalen, of Wandalen, een Germaansche
Valkenberg, gem., Limburg, bij Gulpen,
1484 inw. Veel toeristenbezoek.
volksstam, woonde eerst in het reuzengeValkenburg, gem., Z.-Holl., bij Leiden, 678 bergte. Een deel hunner trok naar Dacia en
werd door de Goten verslagen. In de 5e eeuw
Valkenswaard, gem., N.-Brab., bij Eind- trok een deel hunner plunderend en roovend
naar Spanje en stichtte 429 in N.-Afrika een
hoven, 3074 inw.
Valladolid, Sp. prov., 7569 K.M 2 ., 278,561 eigen rijk. 455 plunderden en verwoestten de
jaw. ; hoofdst. V., 68,789 inw. ; goud-, silver- V. op verschrikkelijke manier Rome. Hieren zijde-industrie. Hier stierf Columbus. door noe men wij verwoesters, vernielers,
Vallende sterren, meteoorsteenen. Zie ook woestelingen wel V. 534 werd hun rijk door
Belisarius verwoe3t.
Sterren.
Vandalisme, ruwe, barbaarsche vernieling,
Vallende-ziekten, (Epilepsie) zijn verschil-
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verwoesting, zonder oog voor het schoone.
Van den Peereboom, (Alphonse) Belg.
staatsman en geschiedschrijver, 1812/84.
(2) (Jules) Belg. staatsman, geb. 1843 ; was
eenige malen minister, trad 1899 als premier af.
Van der Bild, (Cornelis) Am. financier, van
Ned. afkomst, 1791/1877 ; verwierf zich door
spoorwegen en stoomvaartlijnen een enorm
kapitaal.
Van der Smissen, (Alfred baron) Belg.
krijgskundige, 1823/95.
Van der Velde, (Emile) Belg. Sociaal-democraat, geb. 1866 ; jurist en prof. to Brussel.
Is sedert 1894 lid van de Tweede Kamer ;
schreef verschillende werken.
Van-Diemensland, Zie Tasmania.
Vanielje, (Vanilla) een plantenfam. der
Orchidaceeen, komt in het heete gedeelte van
Am. in 't wild voor en wordt op Ceylon en
Java gecultiveer I Is een heesterachtige,

Var

zee, Noorwegen. Daarbij groote ijzerlagen.
Vardar,
rivier in Europeesch Turkije,
mondt in de Egeische zee, 311 K.M. lang.
Vardo, havenstad op 't eiland V., 2579
inw., Noorw. ambt Finmarken.
Varens, (Filices) een groote fam. van
planten van de Bedektblo2iende of Spoorplanten. Er zijn ongev. 2000 soorten over de
geheele wereld verspreid, doch meest in de
vochtige keerkringlanden. Zij hebben een
kruipenden wortelstok en de bladen komen
weinig met den steel boven den grond. Aan
de onderzijde van de bladen ontwikkelen zich
bruine knopjes, dit zijn een vereeniging van
sporenhouders. Uit de sporen ontwikkelt zich
een voorkiem, waaruit zich de eigenlijke geslachten weder ontwikkelen. In ons land
komen 13 geslachten en 24 soorten van V.
voor.
stad, It. prov. Como, aan het
Varese,
Meer van V., 17,715 inw. ; visscherij, badplaats.
Varia, (Lat.) allerlei, verschillende zaken,
verseheidenheid.
Variant, verschillende lezing van een tekst.
Variatie, (Lat.) verandering, afwisseling,
wijziging. In de sterrenkunde de afwijking
van den maanstand tengevolge van storende
invloeden.
Varicellen, valsche pokken ; waterpokken,
windpokken.
Varieeren, afwisselen, veranderen.
Variete, tooneel voor allerlei, zang, muziek, voordrachten, acrobatiek, enz.
(Lat.) verscheidenheid ; afwilVariiiteit,
VANIELJE.
king ; bastaardsoort (van planten of dieren).
Varik,
gem., Geld., bij Geldermalsem,
klimmende plant op luchtwortels. De vruchten van de V.-planifolia leveren de vanielje, 1172 inw.
Varinas, stad in Venezuela, 7000 inw. ; begebruikt als specerij en in parfumerieen.
kend om den uitvoer van tabak, daarna geVanilla, Zie Vanielje.
Vanilline, een aromatische stof uit vanilla ; noemd.
Variola, pokken.
wordt ook kunstmatig bereid.
(Lucius) Rom. dichter, ongev.
Varius,
Vanloo, Ned. kunstschildersfam. uit de 17e
84/14 v. Chr., vriend van Horatius en Viren 18e eeuw.
Vannes,
hoofdst., Fr. dep. Morbihan, gilius.
Varix, spatader ; een plaatselijke uitzet•
23,375 inw. ; haven, scheepsbouw, textielting van een ader.
industrie.
Varken, Zie Zwijn.
Vanoea Levoe, een der grootste eilanden
Varna, Zie Warna.
der Fidsji-eilandmgroep, Melanesia, 6406
Varney, (Pierre Joseph Alphonse) Fr. muK.M'., 30,000 inw. ; houtuitvoer.
Vanves, fort en vooroord van Parijs, 10,416 sicus, 1811/79 ; schreef verschillende werken
0. a. eenige opera's.
inwoners.
(Louis) zoon van den vorige, geb.
(2)
Vapereau, (Louis Gustave) Fr. literatnur1850 ; schreef operetten.
historicus, geb. 1819.
Varrentrap, (Georg) Duitsch geneeskunV aporimeter, alcoholmeter.
dige, 1809/86 ; invoerder in Duitschl. van de
Vaporisatie, verdainping.
Var, rivier in Z.-F•., mondt in de Midd.- vacantiekolonies.
Varseveld, dorp, gem. Wisch, Geld., 500
zee, 104 K.M. lang.
(2) Fr. dep., aan de rivier V., 6036 K.M.', inwoners.
324,638 inw. ; hoofdst. Draguignan.
Varus,
(Publius Quinctilius) Rom. veld(3) jonge stier. (4) mannetjes zwijn, beer. beer, was sedert 6 na Chr. landvoogd in GerVarangerfjord, boezem van de N.-lijko Ws- mania, werd 9 na Chr. met zijn legioenen,
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door Arminius in he Teutoburgerwoud ver- kerk aansluit. Het is eigenlijk een reeks paslagen ; hij doodde zich zelf.
leizen en heeft 20 binnenpleinen en ruim 200
trappen ; de gangen, gaanderijen, binnenVasal, zie Vazal.
Vasari, (Giorgio) It. schilder, architect en plaatsen enz., bevatten de grootste kunstschrijver, 1512/74 ; schreef o. a. biographieen schatten aan schilderijen, standbeelden, tavan kunstenaars. pijten enz., waarvan de meeste uit de oudVasa sacra, (Lat.) het heilige vaatwerk in heid. De bouw werd begonnen in de 5e eeuw,
doch vele pausen lieten het uitbreiden en
de R.-Kath. kerk.
met nieuwe kunstwerken voorzien. Ook is
Vasco da Cama, Zie Gama
(dom Joaquin Antonio da het eenige malen verwoest en verbrand.
Vasconcellos,
Vauban, (Sebastien le Pretre de) Fr. maarFonseca) Port. schrijver en kunsthistoricus,
schalk en beroemd vestingbouwer, 1633/1707 ;
geb. 1849 ; prof. te Porto.
Vasculose, het hoofdzakelijke, zeer moei- bouwde 33 vestingen, verbouwde ongev. 300
en leidde •3 belegeringen, o. a. van Doornik,
lijk op te lossen bestanddeel der planten.
Vaseline, (cosmoline, ozokerine, mineraal- Rijssel en Maastricht. Nam deel aan de
vet) een geel-witte, reukelooze, zelfstandig- veldtochten in Ned.
dep., Z.-O.-Fr., 3578 K.M.',
Vancluse,
heid, gewonnen uit petroleum of teer. Bestaat uit koolwaterstoffen, droogt niet, wordt 239,178 inw. ; het is bergachtig. Hoofdst.
niet ranzig en is zeer bestendig. Gebruikt bij Avignon.
Vaucorbeil, (Auguste Emmanuel) Fr. cornde bereiding van zalven, smeermiddels, parfumerieen enz. Smelt bij 30-60° en lost in ponist, 1821/84.
(Fr.) volkslied, straatlied,
Vaudeville,
kokende alcohol op.
Vasomotorische zenuwen, de zenuwen, die meest met satiriek tendenz ; thans meer tooneelstuk in lichten stijl, liederenspel met alde bloedvaten beheerschen.
Vasteland, continent, noemt men een uit- lerlei straatdeuntjes als refrein.
Vaughan, (Herbert) Eng. R.-Kath. pregestrekte landm..tssa, in tegenstelling van
maat, 1832/1903, stichtte 1864 het College van
eilanden.
Vasten, onthouding van voedsel ; in enge- Mill-Hill bij Londen. Begon 1894 den bouw
ren zin de kerkelijke gebruiken om zich een van een nieu we kathedraal te Westminster.
Vaugirard, Z.-W. voorstad van Parijs.
deel der voeding te ontzeggen. Dit heeft ten
(Benjamin) Duitsch genreschildoel de begeerlijkheden van het lichaam to
Vautier,
onderdrukken, boete te doen en de godsdiens- der en voortreffelijk illustrator, 1829/98 ;
tige stemming te verhoogen. Het is reeds prof. te Diisseldorf.
Vazal, leenman, in de middeleeuwen adeleen zeer oud gebruik, komt voor bij de Hindoes, de Perzen en is uit het heidendom in lijke, die van een koning of keizer een grondde Mozaische leer overgenomen. Ook de R.- gebied in leen had. Thans ook naam voor Inen Gri. Kath. kerk heeft nog vele vastenda- dische vorsten, die schatplichig zijn. (2) Tragen, die in verschillende bisdommen verschil- want, helper, begeleider, vriend.
len. Om zekere redenen, b.v. ziekte, zware
Vazalstaat, schatplichtige staat.
Veadar, de 13e maand van den Joodschen
arbeid, het inwonen bij anderen enz. kan men
kalender.
dispensatie verkrijgen.
Vecht, rivier in Westfalen en Ned., neemt
Vastenavond, de avond voor den aanvang
van den Roomsch-Kath. vastentijd, de 41-ste de Dinkel op en mondt door het Zwartewater in de Z.-zee, 104 K.M. bevaarbaar.
dag voor Paschen. Zie Carnaval.
(2) de voortzetting van de Kromme-Rijn,
Vaste sterren, naam voor sterren met getinge eigen beweging. (Minder juist). Zie voorbij Utrecht ; mondt in de Z.-zee.
(Sanskriet : kennis, wetenschap)
Veda's
sterren.
Vasto, havenstad, It. prov. Chieti, aan . de het aantal geschriften der Indische literatuur, voor 800 v. Chr., betrekking hebbende
Adriatische zee, 15,538 inw.
Vast-Ricouard, pseud. van 2 extreem op den godsdienst. Zijn verdeeld in : Sanhirealistische Fr. schrijvers ; Raoul Vast, 1850/ tas (liederen), Brahmanas (het rituaal be89, en Gustave Ricouard, 1852/87. treffend) en Soetras. (korte regels).
Veddel, eilandje in de Elbe, bij Hamburg.
Vateria, een plantengeslacht uit tropisch
Azie ; zijn hooge boomen. Door insnijding in
Veder, (William Robert) archivaris te Amden stam verkrijgt men het kopal en uit de sterdam, geb. 1854 ; gaf verschillende werzaden whit men een soort vet, gebruikt bij ken uit.
de kaarsenfabrikatie en in de parfumeriebn.
Vee, algemeene naam voor de huisdieren
Vatikaan, het paleis van den pans te Rome. uit de groep der herkauwers.
Veegens, (Daniel) Ned. literator, 1800/84 ;
Het is een der schoonste en rijkste gebouwen der wereld, vooral rijk aan kunstschat- was redacteur van de „Staatscourant".
(2) (Jacob Dirk) Ned. jurist, geb. 1845;
ten. Bestaat uit een langwerpig gebouw,
dat in een schuine hoek aan de St. Pieters- was red. van „Het Vaderland", lid van de
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Tweede Kamer en 1905/7 minister an landbouw, handel en nijverheid.
Veelwijverij, (Polygamie) het hebben van
meer dan een vrouw, wettig of onwettig. Is
over geheel Afrika verspreid en ook bij de
meeste Aziatische volkeren veroorloofd.
Komt onder Indiaansche volksstammen weinig voor. Verschillende godsdiensten staan
het toe, o. a. bij de oude Israelieten bestond
V , terwijl de Mohammedaansche Koran het
nitdrukkelijk toestaat. De Christelijke kerk
en staat verbiedt het echter, doch de Mormonen en de Wederdoopers van 1533 te Munster
wilden haar weer instellen.
Veem, tegenwoordig naam voor verschillende maatschappijen, die zich belasten met
de expeditie en opslag van koopmansgoederen, tevens met het wegen en meten van
deze, waarvoor zij, voor de juistheid der opgaven, beeedigd kunnen worden. Ook worden
diverse papieren in orde gemaakt en ceelen
afgegeven, welke waarde vertegenwoordigen
en beleend kunnen worden.
Veemgerichten, vrijgerichten of geheime
gerichten, waren in de middeleeuwen aparte
gerichten, alwaar personen veroordeeld werden, die door hun aanzien en macht, buiten
de gewone rechtbanken vielen. Deze werden
geheim genoemd, doch dit was ten deele
waar. Eenigen beweren, dat het instellingen
van Karel den Groote waren, anderen echter,
dat het overblijf3elen van de oud-Germaaneche rechtbanken waren.
Veen, is de stof, die zich gevormd heeft in
waterrijke kommea, dalen enz. van afgestoryen plantendeelen. Het zijn meest moerasen heideplanten, die zich daartoe ten zeerste leenen. Op de afgestorven plantendeelen
ontwikkelen zich weer planten, waardoor zich
een dikke laag vormt, die hard is naar gelang van dikze en diepte. De lagen, die het
diepst gelegen zijn, zijn het meest samengedrukt, hebben een zwarte kleur en bevatten meer koolstof. Daaruit maakt men de
korte, harde turf, ook wel baggerturf, terwijl uit de zachtere, hoogere lagen de lange
turf wordt gemaakt. Het is een onzer belangrijkste brandstoffen.
(2) gem., N.-Brab., bij Heusden, 940 inw.

(3) (Victor de) Vlaamsch schrijver, geb.
1831.
(4) (Mr. Rienk van) lid van de Tweede

Kamer, geb. 1869.
(5) (Sietse Douwes van) Ned. godgeleerde,
geb. 1856 ; prof. to Utrecht. Schreef verschillende werken over de Ned. kerkgescbiedenis.
(6) (Herre Gcrrits van der) Ned. schrijver,
geb. 1816 ; schreef werken in 't Friesch.
gem., Gron., bij Zuidbroek,
Veendam,
12,058 inw. ; er is landbouw, scheepvaart en
eenig industrie.

Veenendaal, gem., Utrecht, op de grens
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van Geld., 5763 inw. ; bevat een dorp, dat
ook ten deele in Geld. ligt. Eenig industrie.
Veenhuizen, rijkswerkinrichting in Drente,
gem. Norg. Werd 1823, door de Maatschappij
van Weldadigheid gesticht, en is 1859 door
het rijk overgenomen.
(2) dorp, gem. Heer-Hugowaard,
200 inw.
Veenwouden, dorp, gem. Dantumadee),
Friesl., 1200 inw.
Veer, (Ellert de) ridder en heer van Calantsoog, was pensionaris van Amsterdam,
1610 gezant naar Eng., 1611 lid van den
Hoogen Raad. Gest. 1620. Schreef verschillende werken.
(2) (Gerrit de) Ned. zeevaarder, maakte
den tocht naar Nova-Zembla mede (1596/97)
en gaf daarover verschillende werken in het

licht.
(Hendrik de) Ned. godgeleerde en
(3)
schrijver, 1829/1890 1864/71 directeur der
H. B. S. to Delft. Daarna hoofdred. van
„Het Nieuws van den Dag". Was ook hoofdred. van „Eigen Haard" en gaf verschillende
werken uit.
Veere, of Ter Veere, gem., Zeel., op '4
eiland Walcheren, 951 inw.
Veerkracht, elasticiteit, de eigenschap van
alle stoffen on lichamen om na verandering
van volume, door een uitwendige kracht,
weer in den ouden vorm terug to willen
keeren.
Veersche gat, zeegat tusschen N.-Beveland
en Walcheren, Zeel.
Veestapel, noemt men de hoeveelheid vee,
dat een land of gem. bezit. Ook wel van een
persoon.
Vega Carpi°, (Lope Felix de) Sp. dramatisch dichter, 1562/1635.
(Lat.) planten, plantengeVegetabilien,
wassen.
Vegetarier, planteneter ; iemand, die zich
uitsluitend voedt met planten. Een aanhanger van het Vegetarisme.
Vegetarisme een beweging, die vooral den
laatsten tijd van zich heeft doen spreken, namelijk het zich onthouden van het vleeschgebruik. Is reeds zeer oud ; de oudste volkeren gebruikten nooit vleesch, doch bijna
uitsluitend uit godsdienstig oogpunt. Vele
godsdiensten schrijven g,ebeele of gedeeltelijke
onthouding van vleesch voor. Dit geschiedt
meest, omdat de aanhangers gelooven, dat
in de beesten ook een ziel, een geest huist.
Sedert 1811 is echter eon tweede beweging
gekomen van uit London. Deze wekt op geen
vleesch te gebraiken, daar de mensch van
natura een planteneter is, het bewijzen de
tong, de tanden, de maag, het darmkanaal
enz. Dus uit gezondheids-oogpunt. Tevens
trachten de aanhangers ook nog op andere
wijzen, natuurlijk te leven en terug to keeren
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Velden, (Paulus van der) Ned. schilder,
geb. 1837 ; schilderde begrafenistooneelen van
naast doet zich de humaniteit gelden.
het eiland Marken en het zoo bekende werk
Vegetatie, plantengroei, plantenleven.
Vegeteeren, grocien ; (fig.) een planten- „Dubbel blank".
(Tetraonidae) een uitgeVeldhoenders,
leven leiden.
Veghel, gem., N.-Brab., bij 's-Hertogen- breide fain. van hoenderachtigen. (Zie ald.)
Veldhoven, gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
bosch, 6188 inw.
Veglia, tot Istria behoorend eiland in de 1600 inw.
Veldhuizen, gem., Utrecht, bij Utrecht,
Golf van Quarnero, 410 K.M. 2 , 19,871 inw. ;
m
508
v ei w.
hoofdst. met haven V., 1620 inw.
aarschalk, de hoogste militaire titel,
Vehikel, een voertuig, vervoermiddel.
allengs vervangen door generaal.
Veiligheid, naam van verschillende
Veldspaat, een groep van delfstoffen, bementen, die dienen om 't een of ander ongeInk te voorkomen, o.a. op een stoomketel. staande uit kiezelzuur, kleiaarde, natron en
Bestaat hoofdzakelijk nit een klep, die dicht kalk. Is zeer verspreid en vormt met kwarts
gedrukt wordt door een veer of gewicht, en glimmer een bestanddeel van graniet en
evenredig aan de spanning, die de ketel mag gneis, komt ook in vele rotssoorten voor.
Veldsprinkhanen, Zie Sprinkhaan.
of kan verdragen. Wordt deze spanning hooVeleda, een Germaansche priesteres uit den
ger dan het maximum, dan wordt de klep
open gedrukt, waardoor natuurlijk de span- scam der Bructeren, ongev. 70 na Chr. Zij
had door haar voorspellingen grooten invloed
ning vermindert.
en wist Claudius Civilis tot opstand tegen de
Velligheidsklep, zie Veiligheid.
Rom. op te wekken. In den tijd van Vespasianus was zij een gevangene to Rome en is
waarschijnlijk als zoodanig overleden.
Velez-Malaga, stad, Sp. prov. Malaga,
23,425 inw. ; suikerriet- en mijnbouw.
Velijn, een fijn perkament papier nit
Vlaanderen ; een fijne, gladde papiersoort.
Velino, linker-zijrivier van de Nera, welke
VEILIGIIEIDSKLEP.
in den Tiber mondt, 95 K.M. lang. Heeft bij
Velligheidslarm, of Davylamp, is zoo inge- Terni een kunstmatigen waterval van 3 deericht, dat de vlam de toestroomende gassen len, de eerste 15 M., de tweede 180 M. en de
verbrandt, zonder zich over een grootere vo- derde 75 M. hoog.
Velleda, zie Veleda.
fume te kunnen verspreiden. Wordt gebruikt
Velletri, stad, It. prov. Rome, 19,574 inw.;
door mijnwerkers, welke aan de vlam kunnen
Lien of zich gevaarlijke gassen in de mijn- wijnuitvoer.
Velocipede, snelvoeter. Zie Rijwiel.
gangen bevinden.
Velours, (Fr.) fluweel.
Vekeman, (Gustaaf) Vlaamsch schrijver,
Velp, gem., N.-Brab., bij Grave, 656 inw.
geb. 1841.
(2) dorp, gem. Rheden, Geld., 6000 inw.
Velasquez, (Diego) Sp. ontdekkingsreiziger
Velsen, gem., N.-Holl., bij Umuiden, 17,858
en veroveraar, 1465/1523.
Velbert, stad, Pruisisch regeeringsdistr. inw., gelegen aan het N.-zeekanaal, waarover
eene spoor-draaibrng, welke een der grootste
Dusseldorf, 16,69 inw. ; metaalindustrie.
Veld-Oriel, dorp, gem. Driel, Geld., 700 van eEuropa is.
Vltum, dorp, gem. Venray, Limb., 300
inwoners.
Velde, (Mr. Henri Adolphe van de) lid van inw.
Veluwe, komt van vale ouwe, d. i. slechte
de Tweede Kamer, geb. 1855.
(2) (Frans Aloys van de) Vlaamsch land- grond, naam voor de onvruchtbare gronden
in de prov. Utrecht en Geld., tusschen den
bouwscheikundige, geb. 1844.
(3) (Hippoliet Frans van de) Vlaamsch lite- Mel, den Rijn, den Krommen Rijn en de
Vecht. Is een heuvelachtige streek met zandrator, 1805/72.
(4) (Frans van de) broeder van den vorige, en heidegronden.
Velvet, (Eng.) fluweel, onechte fluweel.
geb. 1817 ; richzte verschillende bladen op.
Velzen, (Gerard van) een der moordenaars
Vertrok 1859 naar Londen.
(5) (Willem Karel van de) Vlaamsch schrij- van Floris V, werd volgens eenigen door de
•er over wetenschappelijke onderwerpen, bevolking verscheurd, volgens anderen naar
geb. 1825 ; schreef o. a. „Gezondheidsleer", Leiden gevoerd en geradbraakt.
(2) (Simon van) Ned. godgeleerde, geb.
„Over Natuurkunde"Het Dierenrijk" enz.
1809 ; was leera . ar en rector to Kampen.
(6) (Emile) Zie Van 'der Velde.
Vekieke, (Henric van) Ned. minnedichter Schreef verschillende werken.
Van, (Elize van der) Ned. paedagoog, 1833/
nit de 12e eeuw, gob. to Maastricht,

tot de natuur, zooals zij het noemen. Daar-
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1909 ; was 1864/79 directeur der H. B. S. to
Haarlem en daarna conservator van Teyler's
Physisch Kabinet. Schreef eenige werken.
(2) (Ernest Philip Huibert van der) Ned.
schrijver en journalist, geb. 1847 ; oprichter
van ,De Controleur".
(3) (Florent Jan Huibert van der) Ned.
schrijver, broeder van den vorige, geb. 1848 ;
schreef tegen drankmisbruik en over weldadigheid.
Venaal, (Lat.) veil, te koop ; omkoopbaar.
Venasectie, (Lat.) aderlating.
Vendee, dep. in W.-Fr., 7015 K.M 2 .,
442,777 inw. ; gedeeltelijk met bosschen
bezet, overigens vruchtbaar. Hoofdst. La
Roche sur Yon. 1789/96 een bloedige worsteling door geheel V., tusschen do Royalisten
(V.-ers) en de Republikeinen.
Vendetta, (It.) bloedwraak.
Vendome, oud Fr. hertogdom. De eerste
hertog was Cesar, noon van Hendrik IV,
(1594/1655). De laatste stierf 1727. Streed in
den Sp. erfopvolgingsoorlog.
een der hoogste bergen der
Venediger,
Hohe-Tauern, 3660 M. hoog.
Venendaal, zie Vee,nendaal.
Venerische ziekten, algemeene naam voor
besmettelij ke geslachtsziekten (gonorrhoea,
schanker, syphilis).
een yolk aan de N.-lijke kust
Veneters,
der Adriatische Zee. Hierna is Venetia genoemd.
landschap in Opper-It., aan de
Venetia,
Adriatische Zee, omvat thans 8 It. prov. Het
was langen tijd een deel van O.'rijk en kwam
1866 aan Napoleon III, welke het aan It. afetond.
(2) prov. van V., 1898 K.M. 2 , 401,241 inw.
Hoofdstad V. (It. : Venezia) gelegen op verschillende eilandjes in de Golf van V., 151,840
inw. ; de eilandjes zijn onderling verbonden
door 380 bruggen, terwijl een 3600 M. lang
viaduct naar het vaste land leidt. Er zijn
vele inrichtingen van onderwijs en kunsten ;
vele bezienswaardigheden, o.a. 140 prachtige
paleizen, 99 kerken. Verder zijn er dokken,
scheepswerven en zijde- glas- en bijouterian'
industrie. V. werd 425 door
de bewoners van
het verwoeste Aquileja, gesticht en was langen tijd een streng-aristocratische republiek,
die vanaf 697 door Doge's geregeerd werd.
Het geraakte tot grooten bloei en breidde
zijn macht zeer uit. Het beheerschte zelfs een
tijd een deel der Midd. Zee en kwam tijdens
de kruistochten tot zijn toppunt van macht
en rijkdom. Toen ging het langzaam maar
zeker achteruit. De bezittingen gingen verloren. Napoleon verdeelde het tusschen O.-rijk
en de Oisalpijnsche republiek. 1805 kwam de
stad aan It., doch 1815 weder aan O.'rijk en
1866 weder aan It.
Venezuela,
Z.-Am. republiek, tusschen

Bras., Columbia, Guyana en de Caribisohe
Zee, aldaar geheeten Estados Unidos de V.
of Ver. Staten van V. Oppervl. 942,300
K.M. 2 , (1904) 2,590,981 inw., meest Mulatten
en Zambo's, welke meest Roomsch-Kath.
zijn. Het is voor 1/3 bergachtig, overigens
vlakland, met de hoofdrivier Orinoco. Het
klinaaat is tropisch. Hoofdprod. : vruchten,
katoen, goud, huiden, koffie, cacao, koper,
vee, indigo en hout. Er is zoo goed ale geen
industrie.
Het is een federatieve republiek van 13
staten, 1 bondsdistr., 5 territorial .' en 2 kolonian. Constitutie van 1904. Senaat met 40
leden en Kamer van afgevaardigden 63 leden,
voor 6 jaar gekozen. President voor 6 jaar
gekozen, bijgestaan door 7 ministers. Het
onderwijs is er nog slecht ontwikkeld, alsook
de geheele beschaving, het recht van den
sterkste is er nog recht en twisten en opstanden zijn er nog aan de orde van den dag.
Spoorwegen (1904) 1020 K.M., telegraaflijnen 6480 K.M. Leger : in vredestijd 7600
man, oorlog 250,00') man. 1498 werd de kust
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door Columbus ontdekt. Vespucci noemde het
V., dat wil zeggen Klein-Venetia. Het werd
aan Augsburger bankiers verpand, doch het
werd hun spoedig ontnomen. Het bleef toen
tot 1810 een Sp. kolonie, toen maakte het
zich los. Er heerschten echter eindelooze burger-oorlogen en twisten. Een avonturier, exveedrijver, Capriano Castro, moist zich aan
het hoofd der regeering te stellen en werkelijk eenigen repel in verschillende taken to
brengen. Hij kon echter niet aan de financieele plichten voldoen en 1902/3 traden Eng.
en Fr. tegen V. op. Caracas, de hoofdst., en
overigens de geheele kust, is echter moeilijk
to beschieten en men kwam spoedig tot een
vergelijk. 1908 ontstond er een conflict met
de Ned. kolonie Curacao en met den Ned.
vertegenwoordiger to Caracas. Dit had een
optreden van Ned. ten gevolge. De president
ging echter voor een operatie naar Europa,
waarop een ex-collega van hem, Gomez, ale
vice-president zijnde, zich vat. de regeering
meester maakte en het weder toelaten van
Castro verbood. 1909 kwam men tot een
overeenkomst, door middel van Dr. Paul, die
zich daarvoor naar Europa begaf.
Venhuizen, gem., N.-Holl., bij Enkhuizen,
2029 inw.
Veni, vidi, vici, ik kwam, zag en overwon ;
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iyericht van Caesar toen hij bij Zela, 47 v.
Chr., de Pharnaces had overwonnen.
Venlo, gem., Limburg, bij de Duitsche
grens, 17,485 inw., gelegen aan de Maas.
Was voorheen een belangrijke plaats en lid
van het Hanzeverbond.
Venneman, (Karl Ferdinand) Vlaamsch
schilder, geb. 1803.
Vennootschap, maatschappij, vereeniging,
kan voor verschillende doeleinden gesloten
worden. In den handel meest schriftelijk.
gem., Limburg, bij Horst, 7707
Venray,
inw.
Ventiel, in 't algem. een instrument, dat
lucht of gas verhindert naar binnen of buiten
to stroomen. In muziek-instrumenten, de
inrichting tot het regelen van toevoer van
lucht.
Ventilatie, luchtverversching, het vervangen van bedorven lucht door frissche.
Ventilator, een werktuig tot het doen bewegen der lucht, waardoor stroomen ontstaan en daardar toetreding van frissche
lucht.
Venus, de liefelijke, de vriendelijke ;
de Lat. godin van de Lento en den wasiom, later verward met de Gri. Aphrodite,

VENUS.

Ver

Veratrine, een vergiftige alkaloids nit
Nieswortel (Veratrum) en andere kruiden,
welke aangewend wordt als wrijfmiddel tegen
rheumatische- en zenuwpijnen.
Veratrum, Nieswortel, een kruidachtig
gewas met dikken wortelstok ; groeit op
Alpenweiden. Ook wel een sierplant.
Verba, (Lat.) werkwoorden, meervoud van
verbum.
Verbaal, (Lat.) mondeling ; met woorden.
Verbaliseeren, woordelijk behandelen ; een
proces-verbaal opmaken ; (ook) onnutte woorden omhaal.
Verband, alg3meene naam voor omwikkelingen van zieke of beleedigde lichaamsdeelen. Heeft naar doel en vorm aparte namen.
Verbandleer, het onderwijs, de leer, in het
leggen van goede en verschillende verbanden,
tevens onderricht in het kiezen der verschillende stoffen voor dat doel.
Verbanning, zie Ban.
Verbascum, zie Toorts.
Verbeeck, (Jan Josef) Via amseh priester
en dichter, geb. 1843.
Vcrbeurdverklaring, een recht van den
staat en meest als bijkomende straf toegepast
om bezittingen van burgers of gestraften als
cigendom van den staat to verklaren.
V erbiest, (Ferdinand) Belg. missionaris
en sterrenkundige, 1623/88 ; werkte in China.

Verbloeding, het sterven door veel bloedverlies. Kan tegengegaan worden, b.v. bij
verwondingen, door het dichtdrukken der
wond of van de bloedaderen. Verder door
betten met wijn of brandewijn.
Verboeckhoven, (Eugene Joseph) Belg.
schilder, 1798/1881 ; schilderde vooral dieren.
(2) (Louis) broeder van den vorige, even-

ele godin van de schoonheid en liefde. Men eons schilder, 1802/89.
Iteeft verschillende beelden van haar.

(2) de avond- en morgenster of lucifer. De
2e planeet van de zon of en de dichtst bij de
aarde staande na de maan. Heeft een sterk
bewolkte atmospheer, een doorsnede van
12,603 K.M. en staat tusschen 109 en 1074
K.M. van de zon en 41-426 mill. K.M.
van de aarde. Wentelt in 23 unr, 571 min.
em haar as en in 224 dagen en 16 urea om de
zon. Staat zij ten W. van deze, dan is zij
morgenster, staat zij ten 0. van de zon, dan
is zij avondster.
Venerische ziekten. (Zie
Venusziekten,
aid.).
Vera, (Augusto) It. phil., 1813/85 ; prof.
to Napels.
Vera-Cruz, O.lijke staat van Mexico, 75,863
K.M. 2, 981,030 inw. ; hoofdst. Jalapa.
(2) stad in V., aan de Golf van Mexico,
24,085 inw. ; haven, drukke handel.
Veranderlijke sterven, hemellichamen wier
lichtsterkte veranderlijk is ; meest door het
rich verwijderen of naderen van deze.
Encyclopaedie 48

Verbond van Vakvereenigingen, (Ned.).
Zie Nederlandsch Vakverbond.
Verbranding,
het proces van verbinding

van stoffen met zuurstof ; ontwikkelt warmte
en licht. Gaat deze verbinding snel, dan zal
het licht en de warmte sterk zijn. Gaat zij
langzaam (verweering, roest enz.) dan zijn
warmte en licht slechts met de uiterst gevoelige instrumenten, of in 't geheel niet,
merkbaar.
(2) V. van lichaamsdeelen ; is de huid rood
of met blaren bedekt, dan is insmering met
talk, olijfolie, vet, eiwit of vaseline het beste
en verzacht de pijnen. Blaren moeten zoo
min mogelijk worden aangeraakt, insmering
met boorzalf is „;oed en het leggen van een
dik, zacht verband zal de pijnen verzachten.
Water verergt de pijnen. Bij erge verbranding is doktershulp noodzakelijk en bij verkoling van een lichaamsdeel is meestal amputatie noodzakelijk.
Verbrulkscooperatie, zie Cooperatie.
Verbulging, deelinatie, noemt men de ver-
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schillende vormen waarin zelfstandige- en
bijvoegelijke naamwoorden, lidwoorden en
voornaamwoorden in de verschillende naamvallen voorkomen.
Verbum, (Lat.) werkwoord ; meervoud,
Verba.
Vercelli, stad, It. prov. Novarra, 31,154
inw. ; zijde-industrie, handel, rijstbouw.
Vercoullie, (Jozef) Vlaamsch taalkundige,
geb. 1857 ; prof. te Gent. Schreef verschillende Ned. woordenboeken.
(don Jacinto) Catalaansch
Verdaguez,
dichter en priester, 1845/1902.
Verdam, (Gideon Jan) Ned. wiskundige,
1802/66 ; prof. te Leiden.
(2) (Jacob) Ned. taalkundige, geb. 1845 ;
prof. to Amsterdam en Leiden.
Verdamping, de overgang van vloeistoffen
in gasvormigen toestand.
Verdi, (C-uiseppe) It. componist, 1813/1901 ;

Ver

afgesloten van de lucht en alzoo zeer lang
bewaard kunnen worden.
Verdy du Verna's, (Julius) Prnisisch generaal, staatsman en militair schrijver, geb.
1832 ; was minister van oorlog, schreef o. a.
„Studien caber Truppenftihrung".
Verdyen, (Eugen) Belg. landschapschilder,
1835/1904.
Verecque, (Charles) Fr. dichter en journalist, geb. 1832.
Vereenigde Staten van Noord Amerika,
-

(United States of America) meest alleen
N.-Am. genoemd of nog korter Unie. Het is
een gefedereerde republiek tusschen Canada
en Mexico en den Atl. en Gr. Oceaan. Het
bestaat uit 47 staten, 3 territorien en 1
bondsdistr. Oppervlakte 9,420,670 K.M. 2 .
Hierbij komen de bezittingen Marianen,
Samoa-eilanden, Philippijnen, Portorica
ens. Het bestaat eigenlijk uit drie deelen.
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maakte vele opera's, o. a. „Rigoletto", „La
Traviata", „Troubadour", „Othello".
Verdoemenis, de eeuwige straf der hel ; de
vernietiging.
Verdooving, uitblussching van vuur ; de
ophouding der werking der hersenen en daarmede het verloren gain van het bewustzijn
en het gevoel. Kan natuurlijk en kunstmatig
zijn.
Verdrinking, is de dood door verstikking
in het water. Een drenkeling kan echter dikwijis, al schijnt deze dood, na lang volgehouden pogingen, weer tot bewustzijn worden
gebracht.
°clips, in de sterrenkunde
Verduistering,
het verschijnsel, dat het eene hemellichaam
het andere voorbij gaat en het achterste voor
ons oog daardooc verborgen wordt.
(2) een misdrijf, bestaande in het opzettelijk en wederrechtelijk. toeeigenen van andermans goederen.
stad, Fr. dep. Meuse, aan de
Verdun,
Maas, 21,546 inw. Was een Duitsche Rijksstad,
kwam 1552 aan ; kapituleerde 8/11 1870.
V erduurzaamde levensmiddelen, levensniiddelen, die of gekookt, of ongekookt, met eon
bederfwerende stof in een bus of blik zijn

In 't midden het Centr. bekken, tusschen het
Alleghany-gebergte ten 0. en het Rotsgebergte ten W. Ten 0. van het Alleghanygebergte een kustland. Ten W. van het Rotsgebergte, bergachtige streken net uitgestrekte steppen, naar het W. gevolgd door
het Cascaden-gebergte en de Sierra Nevada,
waar naast weder een kustgebergte loopt. De
hoogste top ligt in Alaska, de Mac Finley,
verder in 't ILotsgebergte in Colorado de
Longpiek (4350 M.) en de Blanca-Piek. De
rivieren in 't Centr. bekken vereenigen zich
alien in den Mississippi. Deze zijn : Roode
rivier (Redriver), Arkansas, Nebraska, Missouri, van het W. komende, de Illinois, Ohio
en Tennessee, van het 0. komend. Verder de
Colorado, die naar het W. stroomt on de
Laurens, welke naar het 0. stroomt. In het
N. Eggert de Canadeesche meren : Huron-.
Boven-, Michigan-, Erie- en Ontariomeer.
Het land is over 't gelled vruchtbaar, vooral
in 't Centr. bekken en heeft vele uitgestrekte
bosschen. Het klimaat is er nog al verschillend. In 't N. koud en raw, in 't midden veranderlijk, terwiji het Z. sours tropisch is. Het
land brengt naast vole vruchten voort : granen, tabak, rijst, suikerriet, petroleum, pout,
leder en wol. Verder delfstoffen : steenkool,
Doper, kwikzilver en goad. De industrie is
seer ontwikkeld, terwiji. de handel alleen door
Eng. wordt overtroffen. De inw. zijn seer
gemeng,d, totaal (190(i) 84,216,133
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Hier van zijn (1900) 67 mill. blanken (hiervan :
2,820,000 Duitschers, 1,620,000 Ieren,
1,172,000 Eng. en Schotten, 913,000 Zw. en
Noren, 643,000 Russen, 638,000 O.-rijkers en
Hong., 485,000 It.), 8,841,000 Negers en
afstammelingen daarvan, 120,000 Chineezen,
86,000 Jap. en 250,000 Indianen. Wat geloof
betreft zijn er ruim 100 secten, hiervan :
6,258,000 Kath., 4,589,000 Methodisten,
3,712,000 Baptisten, 1,231,000 Lutherschen,
1,279,000 Presbyterianen, 541,000 Episcopalen, 513,000 Congregationalisten, 390,000
Gereformeerden, 130,000 Joden, 166,000 Mormonen enz. Geen land, dat meer landverhuizers trekt. In 1790 had A. nog geen 4 mill.
inw. ; in 1830 ongev. 12 mill. Nog trekken
velen naar het land om i daar een beter bestaan
te vinden. Er waren in 1900 elf steden met
meer dan 300,003 inw. Hiervan : New-York,
Chicago, Philadelphia, Saint-Louis, Boston
en Baltimore boven 500,000 inw. Hoofdst. is
Washington. De staten zijn : Alabama,
Arkansas, California, N.-Carolina, Z.-Carolina, Colorado, Connecticut, N.-Dacota, Z.Dacota, Deleware, Distr. Columbia, Florida,
Georgie, Idaho, Illinois, Indiana, Jowa,
Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mexico (Nieuw), Michigan, Minesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New-Hampshire,
New-Jersey, New-York, Ohio, Oklahama,
Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, W.-Virginie, Wisconsin, Wyoming.
Territorien : Arizona, Alaska en Hawai. De
hoeveelheid staten komt overeen met het
aantal sterren in de vlag.
Het land heeft een grondwet van 1789,
welke het laatste 1870 is herzien. Elk land
heeft zijn eigen bestuur, mag besluiten
nemen, doch deze mogen niet strijdig zijn
met de algemeene wetten. De president
vormt de uitvoerende macht en wordt voor
4 jaar gekozen. Daarnaast het Congres, bestaande uit Senaat met 90 leden voor 6 jaar
gekozen en Representantenhuis (volksvertegenwoordiging) 386 leden voor 6 jaar gekozen. Het onderwijs wordt door de staten zelf
geregeld. Het leger bestaat uit dienstplichtigen en vrijwilligen ; in vredestijd 64,250 man ;
in oorlogstijd alle burgers tusschen 18-45
jaar, in staat wapenen te dragen, d. volgens opgaven : 10,845,268 man. De vloot
wordt snel uitgebreid, had 1906 115 schepen,
waarvan 31 pantserschepen ; er waren 21
schepen in aanbouw, terwijl er nog een hulpvloot is van 151 schepen, waarvan 42 kanonneerbooten ; manschappen : 39,488, doch men
komt elk jaar meer manschappen tekort.
Spoorweglijnen (1906) 349,702 K.M. ; tramlijnen 53,338 K.M. ; telegraaflijnen 2,121,641
K.M., terwij1 er 22 stations voor telegraphic
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zonder draad zijn. Bevaarbare waterwegen
55,000 K.M., waarvan 4929 K.M. kanalen.
Zie voor geschiedenis ook Amerika. 1584/85
nam Walter Raleight het kustland voor Eng.
in bezit. Het werd een gunstig toevluchtsoord voor allerlei uitgeweken of verdrukte
secten. 1620 waren er verschillende kolonien
en nam de emigratie snel toe. 1643 vereenigde verschillende kolonien zich onder den.
naam Nieuw-Eng. 1667 ging de Holl. kolonie aan de Hudson aan Eng. over en NieuwAmsterdam werd New-York. 1750 hadden 13
kolonien zich vereenigd. Door het optreden
van Georg II van Eng. ontstond 1775 de oorlog met het moederland en met Fr. en Duitsche hulp moest Eng. 1783 de onafhankelijkheid erkennen. Het noemde zich sedert 1776
Ver. Staten van N.-Am. 1787 werd de grondwet afgekondigd en Washington was de eerste president. Door verschillende gelukkige
oorlogen werd het gebied steeds uitgebreid en
werden de deelen na verloop van tijd als
aparte staten erkend. Er ontstond een gespannen toestand tusschen de N.-lijke en Z.lijke staten, die door het vraagstuk der slaver:iij werd verergerd. 1861 kozen de Z. staten (secessionisten) president Jefferson
Davis, tegenover president Lincoln der N.lijke staten (unionisten). Het kwam tot een
bloedigen burgeroorlog, waarbij de unionisten overwonnen. 1863 werd de slavernij afgeschaft. 1865 werd pres. Lincoln vermoord.
1901 werd president Mac Kinley vermoord,
opgevolgd door president Rooseveld. Sedert
1830 bracht men de wilde Indianenstammen
over naar het gebied W.-lijk van den Mississippi. Dit gaf dikwijls bloedige treffingen,
die zelfs duurden tot 1891. 1898 oorlog met
Spanje, welke ruimschoots gewonnen werd.

1903 tusschenkomst tusschen Eng.- Duitschl.
en Venezuela. Tevens werden de opstandelingen in Columbia geholpen den staat Panama,
te stichten, dit tot standkoming van het Pans-

makanaal. 1909 werd president Taft gekozen.
Vereenigingsrecht, is het gewaarborgde
recht der burgers om zich voor zedelijke en
wettige doeleinden te vereenigen en vergaderingen te houden. Vloeit voort uit de persoonlijke vrijheid. Toch is het recht in verschillende landen zeer ingekort of beperkt, vooral
in Duitschl., waar elke vereeniging als een
persoonlij kheid dient ingeschreven te worden,
onder politie-toezicht staat, een doel moet
worden opgegeven en vergaderingen moeten
worden aangevraagd.

Verga, (Giovanni) It. realistisch schrijver,
geb. 1840.
Vergaderen, zie Vereenigingsrecht.
Vergeet mij niet, (Myosotis) bekend plantje,
met kleine, fijne blauwe bloempjes. Komt ook
hier in 't wild voor. Myosotis palnotris wordt
gekweekt.
-

-
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Vergers, (Pieter) Ned. schrijver, 1821/1905 ;
schreef eenige geschiedkundige werken.
Vergift, of vergif, gif (Venenum) noemt
men stoffen, die reeds bij kleine hoeveelheden
in het gezonde lichaam stoornissen veroorzaken en in 't ergste geval den dood.
Vergiftiging, kan op allerlei wijzen ontstaan, hoofdzakelijk door het komen van vergif in de maag, het inademen van giftige
dampen en het indringen van smetstoffen,
door wonden, in het bloed. Zie bloedvergiftiging en andere soorten vergiftigingen, b.v.
chloor, gas enz. Bij ontdekking van gebruik
van vergiftige stoffen is het beste dadelijk
doktershulp te halen, het opsporen van het
soort vergif, brakingen op te wekken, maagpompen enz., en dikwijls het gebruik van
melk, doch niet altijd.
Vergilius, (Publius Maro) Rom. dichter,
70/19 v. Chr.
Vergniaud, (Pierre Victurnien) Fr. staatsman, 1753/93 ; viel met de Girondijnen.
Verhaeren, (Emile) Belg. schrijver, geb.
1855.
Verhaert, (Pieter Joy.:ef) Belg. schilder,
geb. 1852.
Verhallen, (Bartholemeus Adrianus) Ned.
musicus, geb. 1870.
Verhas, (Jan) Belg. schilder, 1834/1896.
Verhey, (Anton Bernardus) Ned. organist,
geb. 1871.
(2) (Theodor) Ned. componist, geb. 1848.
(3) (J. B.) lid van de Tweede Kamer, geb.
1851.
Verheyden, (Isidoor) Belg. schilder, 1845/
1906 ; modern landschapschilder.
Verheyen, (Joseph Antonius) Ned. organist, geb. 1837.
Verhoek, (Pieter) Ned. dichter en schilder,
1633/1702.
(Willem Frans Gommar)
Verhoeven,
Vlaamsch schrijver, 1738/1809 ; schreef meest
geschiedkundige werken.
Verhulst, (Johannes Josephus Herman)
Ned. toonkunstenaar, 1816/91.
(2) (Pieter Cornelis) Vlaamsch dichter,
1835/73.
(3) (Rafael) Vlaamsch dichter, geb. 1866 ;
schreef o. a. „Hoogste Plicht", „De KindeYen der Zee".
Verificatie, (Lat.) herziening, naziening,
toetsing.
Verificateur, een ambtenaar, belast met
het nazien van diverse papieren, bewijzen,
oorkonden, om ee i bewijs van, echtheid of te
geven.
Veritas, (Lat.) waarheid.
Verkalking, het afzetten van kalkzouten in
het dierlijk lichaam.
Verkest, (Medard) Vlaamsch schrijver, geb.
1863.
Verkoien, bet ornzetten van staff en in kool ;

geschiedt door verhitting der stof bij afsluiting der lucht, hetgeen er overblijft heet
kool.
Verkoudheid, is een dikwijls optredende
ongesteldheid en wordt veroorzaakt door een
snelle afkoeling van het lichaam. Zij uit zich
meest met katarrh en soma pijnen, stijfheid
enz. De behandeling is het best door het opwekken van zweet, het drinken van warme
drank enz. Tech hebben de gezonde menschen
minder last van V., dan zij die veel ongesteld zijn, zich angstvallig voor koude behoeden en weinig buiten komen. Dit is te verklayen, daar men zich licht en spoedi g kan gewennen aan de verschillende temperatuursveranderingen, dus harden.
Verlaine, (Paul) Fr. dichter, 1844/96 ;
schreef vele werken.
Verlamming, is een toestand waarbij het
onmogelijk is de spieren willekeurig te bewegen. Komt in twee vormen voor : le. door
een ziekelijken toestand der hersenen of het
ruggemerg en 2e door beleediging of aandoening der zenuwen. of spieren zelf. Wordt den
laatsten tijd veel behandeld met electriciteit
en massage.
Verlat, (Charles) Belg. schilder, 1824/90.
Verlengbaar crediet, is een term in den
wijnhandel, waarbij de handelaar in verbinding staat met de administratie der Rijksbelastingen voor den accijns.
Verlof, een term voor de laatste drankwet,
in tegenstelling met vergunning ; beteekent
vergunning om dranken te verkoopen voor het
gebruik ter plaatse (doch geen alcoholische,
daarvoor is vergunning noodig).
Verloskunde, (obstetrie) een deel der medische wetenschap, dat zich uitsluitend bezighoudt met zwangerschap en baring.
Vermaledijen, verwenschen, vervloeken.
(Rene) Vlaamsch schrijver,
Vermandere,
geb. 1857.
Vermeer, (Johannes) Delftsche V. genoemd,
Ned. schilder, 1832/75.
Vermejo, rechter-zijrivier van de Para
guay, Argentinie, 1350 K.M. lang.
Vermeuien, (Petrus Jacobus Franciscus)
Ned. politicus en literator, geb. 1846 ; was
lid van de Tweede Kamer, is sedert 1904 lid
van de Eerste Kamer en sedert 1884 directeur
en hoofdred. van „De Tijd".
Vermeylen, (August) Vlaamsch literator,
geb. 1872 ; prof. to Brussel. Red. van „Vlaan
deren".
Vermicelli, (It.) 7ijn wormvormige, opgerolde draadjes van deeg, meest van maismeel.
Ook wel It. knoedels genoemd.
Vermiljoen, de fijnste soort cinnaber, een in
de natuur voorkomend en in China gevonden
rnineraal, bestaat uit kwikzilver en zwavel.
Wordt voor verf gebruikt, doch wordt net zoo
.
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goed nagemaakt en zelfs in verschillende
kleuren.
Vermolmen,
het tot ontbinding overgaan
van hout, waardoor het zijn vastheid en
samenhang verliest en langzaam geheel verdwijnt. Wordt door droogte bevorderd.
Vermonte, een der staten van N.-Am.,
24,770 K.M. 2 , 343,641 inw. ; het is geheel
bergachtig en heeft verschillende hooge toppen. Des winters seer koud, des zomers zeer
warm. Hoofdst. Montpelier. Is sedert 1791
staat.
Verne, (Jules) een gevierd Fr. schrijver,
geb. 8/2 1828, gest. 24/3 1905 ; hij schreef een
reeks wetenschappelijke, didactische romans,
soms in phantastischen vorm, die in de meeste
talen werden omgezet. Vooral zijn „Reis om
de wereld in 80 dagen" wordt veel gelezen.
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doek behield zij Coen een afdruk van het
lijdend gezicht van Jezus, welke doek naar
men zegt to Rome bewaard wordt.
(2) Eereprijs, een plantenfam. met fraaie
bloemen, komen overal voor, o. a. V. Chamaedrys, groeit tusschen het gras, heeft blauwe
bloemen. Eenige behooren tot de artsenijen,
o. a. V. officinalis ; is ook een sierplant.
Verrazano, (Giovanni da) It. zeevaarder,
1485/1528.
Verrekijker, noemt men in 't algemeen instrumenten, waarmede men dingen op grooteren of stand kan waarnemen, dan met het
bloote oog. Zie Telescoop. Men beweert dat
Zacharias Jansen de uitvinder is.
Verri, (Pietro, graaf) It. schrijver, 1728/97.
Verriest, (Adolf) \Tlaamsch jurist en schrijver, 1830/91.
(2) (Gustaaf) broeder van den vorige, geb.
1843 ; prof. to Leuven.

(3) (Hugo) Vlaamsch aerator en priester,

J. VERNE.

Verder schreef hij o. a. „De Kinderen van
kapitein Grant", „Het geheimzinnige eila,nd"
enz. Hij is de lievelingsschrijver der jeugd.
(Maurice) Fr. vrijzinnig godgeVernes,
leerde, geb. 1845 ; schreef eenige werken.
Vernet, (Claude Joseph) Fr. zeeschilder,
1714/89.
(2) (Antoine Charles Horace) Fr. schilder,
1758/1836 ; zoon van den vorige, meest Carlo
V. genoemd.
(3) (Julius Charles Horace) zoon van den
vorige, de beroemdste schilder der fam.,
1789/1863.
Vernier, (Peter) Fr. wiskundige, 1580/1637 ;
uitvinder van een naar hem genoemd instrument om hoeken te meten ; ook wel Nonius
genoemd.
Vernis, is een opgeloste, harsachtige stof
en wordt gebruikt om aan stoffen of voorwerpen glans to geven, te vernissen en ook deze
ondoordringbaar te maken voor vocht en b.v.
op ijzer om roesten te voorkomen. Is vernis
met een drogende olie vermengd, dan noemt
men deze mengeling meer lak of lakvernis.
Veron, (Eugene) Fr. historicus, 1825/89.
Verona, It. prow., 3181 K.M. 2 , 422,437
inw. ; hoofdst. V., aan de Etsch, 72,271 inw.
Er zijn Rom. oudheden, o. a. amphitheater
met 22,000 zitplaatsen. Er is zijde-industrie.
Veronese, (Paolo) eigenlijk P. Cagliarie, een
Venetiaansch schilder, 1530/88.
Veronica, een Joodsche vrouw, die volgens
de sage het bezweete gezicht van Jezus afveegde, op den weg naar Golgotha. Op den

H. VERRIEST.

geb. 1840 ; schreef o. a. „Twintig Vlaamsche

koppen".
Verrijzenis, of V. des vleesches, is een kerkelijk leerstuk, dat eens bij het laatste oordeel alle menschen, die eens geleefd hebben,
weer in vleeschelijk gedaante zullen opstaan.
Verrotting, de ontbinding van organische
stoffen ; heeft het beste plaats bij aanwezigheid van vocht, dampkringslucht en gematigde temperatuur. Bij V. vormt zich koolzuur,
water en stikstof, waardoor een onaangename geur ontstaat. Zij vervult een hoogst
merkwaardige rol in de natum.
Vers, klein gedicht ; deel van een gedicht ;
een onderdeel van de bijbelsche hoofdstukken.
Versailles, hoofdst., Fr. dep. Seine-et-Oise,
54,982 inw. ; er is een prachtig kasteel, sedert
1873 nationaal museum. 1672/1789 koninklijke
residentie, 1871/79 zitting der republikeinsche
regeering. 1783 erkenning door Eng. van de
onafhankelijkheid der Ver. Staten van N.Am. 18/1 1871 werd Wilhelm I van Pruisen
tot keizer van Duitschl. geproclameerd.
Verschietende sterren, zie Sterren.
Verschoor, (Jacob) Ned. mystiek godgeleerde, 1648/1700.
Versluys, (J.) Ned. paedagoog, geb. 1845 ;
schreef verschillende leerboekjes.
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Versnaeyen , (Karel) Vlaamsch schrijver en
journalist, geb. 1836.
Verspyck, (Jhr. Gustav Marie) Ned. generaal, 1822/1909, diende in 't Ned.-Indische
Leger, streed in Atjeh en schreef over Indio.
Versteeningen , petrefacten of fossielen, zijn
organische lichamen, Welke diep onder den
grond, bij na geheel van de lucht of gesloten,
tot steen zijn overgegaan, terwijl zij toch hun
oorspronkelijke vormen hebben behouden. De
Jeer daarover heet Palaeontologie.
V erstek, noemt men de plaats waar twee
lijsten elkander raken, b.v. de hoeken van
schilderijlijsten. (2) In juristische beteekenis,
wanneer een der partijen of de beklaagde in
een rechtszaak niet verschijnt en toch veroordeeld wordt.
Verster , (Floris Hendrik) Ned. schilder,
geb. 1861.
Verstraete , (Theodore) Belg. schilder, geb.
1851.
Verstraeten ,
(A. M.) Vlaamsch literator,

Jezuiet, geb. 1858 ; schreef over de werken
van Vondel.
(2) (Edmond) Belg. landschapschilder, geb.
1870.
Verstuiking , is een onnatuurlijke over elkan-

der schuiving of verwringing der gewrichten,
waardoor de banden beleedigd of verscheurd
worden ; kan zeer pijnlijk zijn. Behandeling
met koud water, massage, drukverband.
Vertalingsrecht, het vertalingsrecht van
boeken en geschriften is in Ned. geheel vrij,
daar Ned. niet aangesloten is bi.j de Berner
Conventie. (Zie alb.) Doch de auteurs in de
wel aangesloten landen, hebben 10 jaar lang,
na het verschijnen van hun werk of het laatste decl daarvan, het recht, hun werken to
vertalen of toestemming to geven tot het vertalen en uitgeven van hun werken in andere
landen of het weigeren daarvan.
Vertebraaistelsel, het ruggemerg en de
daaruit ontspringende zenuwen.
Vertebrata, de gewervelde dieren.
Verticaal, loodrecht. Zie ald.
Vertin, (P. G.) Ned. schilder, 1820/93.
Verus , (Lucius Aelius Commodus) Rom
keizer, 161/169 ;.hoewel onbekwaam, werd hij
door Aurelius tot mede-regent gekozen.
Vervaldag, noe ant men den dag, waarop een
wissel is aangenomen to betalen ; dag van
aanbieding.
Verveer , (Elchanon) Ned. schilder, 1826/
1900.
(2) (Samuel Leonardus) Ned. schilder,
1813/ x7 6.
(3) (Jan) Ned. dichter uit de 18e eeuw.
Vervier, (Karel August) Belg. politicus,
1789/1872.
Verviers , f abrieksstad, Belg. prey. Luik,
f'(' v (c(iTi>, rn ^,^^
w.: hf} ft tel van
aa u
^
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voorsteden en is het middelpunt der Belg.
lakenindustrie.
Vervloet , (Franciscus) Vlaamsch schilder,
1795/1872.
Vervoeging, noemt men de verschillende
verbuigingen der werkwoorden.
Verwantschap, zie Affiniteit of Aantrekkingskracht.
Verw ee, (Alfred) Belg. landschap- en
dierenschilder, 1834/96 ; zijn werken zijn talrijk en worden seer geroemd.
V erweering , noemt men het langzaam ontbinden, oxydeeren van stoffen door de inwerking der dampkringslucht. Alle stoffen vallen
door den invloed der lucht en van het licht,
de eene stof langzaam, de andere sneller, in
stof, terwijl deze een geheele scheikundige
verandering heeft ondergaan. Hierdoor is
klei, zand, aarde enz. ontstaan en meerdere
nuttige stoffen worden hierdoor gevormd.
V erwey, (Albert) Ned. dichter, geb. 1865;
was hoofdred. van verschillende tijdschriften
en is het sedert 1905 van „De Beweging".
Schreef verschillende werken, o. a. „Het
brandende Braambosch" en twee drama's.
Verwijs, (Eelco) Ned. literator, 1830/80.
Verworn, (Max) Duitsch physioloog, geb.
1863 ; prof. to Gottingen.
Verzilveren , het overtrekken van metalen
met een laagje silver.
(2) het ten gelde waken van geldswaardige papieren.
Verzinken , het overtrekken van metalen,
meest ijzer, met c}en laagje sink. Dit geschiedt meest ter voorkoming van roesten en
vervangt daarom met good gevolg het veel
duurdere vertinnen.
V erzoendag, (Groote) is een der plechtigste
dagen in den Joodschen godsdienst. Dient
ter versoening van den zondigen mensch met
God. Gaat door gebeden en goede werken
vooraf..
Vesalius , (Andreas) baanbrekend anatomist to Brussel, 1514/64. Lijfarts van Karel
V en Philips II. Werd door de inquisitie als
toovenaar ter dood veroordeeld, doch verkreeg van Philips II genade, doch hij moest
een boetevaart naar Jerusalem waken.
Vesdre , zijrivier van de Ourthe in Belgic,
71 K.M. lang.
Vesnic, (Milenco) Servisch diplomaat en
staatsman, geb. 1863 ; prof. to Belgrado.
Vespasianus, (Titus Flavius) Rom. keizer,
69/79 na Chr., geb. 9 na Chr. Hij ordende de
financien, stelde de discipline in en bevorder. de kunst eii wetenschap.
Vesper, (Lat.: avond) is in de RoomschKath. kerk de avond- of namiddaggodsdienstoefening, dikwijls „het lof" genoemd.
Ook de kerkplechtigheid op den dag voor
cell kerkfeest.
Vespucci, (A merigo) Zie A ineri.go V.
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Vic

Vessel,
gem.,
N.-Brab., bij Oirsohot, ontvetting. Regeling van het dikiet en
lichaamsbeweging.
1146 inw.
Veuillot,
(Louis) Fr. clericaal schrijver,
Vesta, de It. godin van de huislijkheid of

het haardvuur. Komt overeen met de Gri.
Hestia. Haar hoofdfeest was op 9 Juni.
Vestaalsche maagden, waren maagden, die
van af hun 6e tot 10e jaar, 30 jaar lang een
-rum- brandden ter eere van Vesta. Zij moesten daarbij kuisch blijven.
Vestibule, voorhof, voorzaal, voorportaal.
Vesting, een versterking, een versterkte
plaats. Dikwijls ook naam voor een deel der
geheele vestingwerken.
Vesuvius, de eenige, nog werkende vulkaan
op het vasteland van Europa ; ligt in de
Apennijnen, ongev. 10 K.M. van Napels. De
krater heeft een doorsnede van 750 M. Sedert
1847 is er een observatorium ; heeft een
seismograaf. Er zijn 83 groote uitbarstingen
bekend. De eerste 79 na Chr. ; hierbij werden de steden Pompeji, Herculanum en
Stabiae verwoest en kwam o. a. Plinius om.
De voet wordt door ruim 100,000 zielen bewoond.
Veszprim, Hong. komitaat, 4167 K.M 2 .,
222,024 inw. ; hoofdst. V., 14,114 inw. ;
graanhandel.
Veteranen, in 't oude Rome heetten de
uitgediende en eervol ontslagen soldaten V.
Zij konden echter nogmaals opgeroepen worden. Thans oud-soldaat of half-invaliede ;
oudstrijder.
Veth, (G. H.) Ned. schrijver, 1817/1907.
(2) (Jan Pieter) Ned. portret-schilder, geb.
1864.
(3) (Pieter Johannes) Ned. orientalist en
aardrijkskundige, 1814/85 ; prof. te Franeker.
Vetkoopers, Zie Schieringers en V.
Veto, (Lat. : ik verbied) heet de bevoegdheid van staatshoofden om besluiten, door
regeeringslichamen genomen, te niet te doen
of de uitvoering er van te verhinderen.
Vetten, zljn stoffen uit het dieren- of
plantenrijk, die zich kenmerken door eigenaardige glibberige aanvoeling en het doortrekken van papier of weefsel, waardoor dit
een min of meer doorzichtigheid zal krijgen.
Zijn onderscheiden in vloeibare en vaste
vetten.
Vetter, (Jacobus Augustinus) Ned. generaal, 1837/1907 ; diende van af 1860 in Ned.Indio. Streed o. a. in Lombok en Atjeh.
Vetterli, (Friedrich) Zwitsersch technicus,
1822/82 ; vond een, thans afgeschaft, achterlaad-geweer uit.
(Hendrik) Ned. schilder,
Vettewinkel,
1809/78.
Vetzucht, is een overmatige ophooping van
vet, soms op een plaats in 't lichaam, soms
door het geheele lichaam. Heeft allerlei
enaangename gevolgen. Genezing berust op

1813/83 ; was sedert 1840 chef-redacteur van
de „Univers".
Veur, gem., Z.-Holl., bij Voorburg, 1410
inw.
Vevey,
stad aan het Meer van Geneve,
Zwits. kanton Waadland, 11,915 inw. ; veel
toeristenverkeer.
Vezere, rechter-zijrivier van de Dordogne,
in Fr., 160 K.M. lang, 59 K.M. bevaarbaar.
Via, (Lat.) weg, middel ; over, langs.
Viadana, (Ludovico Grossi, genaamd) It.
componist, 1564/1645.
Via dolorosa, (Lat.) lijdensweg (van Jezus).
Viaduct, (Lat.) een boogbrug over een weg
of water ten dienste van het verkeer, meest
spoorwegverkeer. Het hoogste V. bevindt zich
in Z.-Tirol, 144 M. hoog.
Vianen, gem., Z.-Holl., aan de Lek, 3331
inw.
Viardot-Carcia, (Michelle Pauline) pianiste
en beroemd zangeres, 1821/83.
(2) (Louise Heritte V.) dochter van de
corige, geb. 1841 ; prof. te Petersburg en
Frankfort ; thans to Berlijn.
(3)
(Louis) echtgenoot van de vorige,
1810/83 ; schreef werken van geschiedkundigen card.
Viaticum, (Lat.) reisgeld, teerpenair4.:,r, asimoes. In 't bijzonder de gift, welke de bank
de Monte Carlo den speler geeft, welke al
zijn geld verspeeld heeft, om near huis te
reizen.
Viaud, (Jules) Fr. schrijver, geb. 1850 ;
pseud. Pierre Loti. Was tot 1898 zee-officier.
trilling, siddering (veel in
V ibratie,
nauziek).
Vibreeren, trillen, sidderen, beven.
V icaris, plaatsvervanger ; hulpgeestelijke,
kapelaan ; huipprediker.
Vice, in plaats. In samenstellingen plaatsvervangend, waarnemend.
Vicenza, It. prov., in Venetie, 2785 K.M 2 .,
447,999 inw. Hoofdst. V., 44,777 inw. ; talrijke oude bouwwerken, industrie.
Vice versa, heen en terug, over en weer.
stad, Sp. prov. Barcelona, 11,724
Vich,
inw. ; textielindustrie.
Vichy, stad, Fr. dep. Allier, 14,254 inw. ;
bekend door de geneeskrachtige bronnen.
Vicia, Wikke, een plantengeslacht met
ongevinde bladen, o. a. de tuinboon en eenige
schadelijke onkruidsoorten.
Vicksburg, stet staat Mississippi, N.Am., aan den Mississippi, 14,834 inw.
Vicomte, (Eng.) Viscount, (It.) Visconte,
een bloote titel tusschen baron en graaf ;
burggraaf.
Vicosa, stad, staat Mines Gaeras, Braz.,
46,413 inw.
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Victor, naam beteekent overwinnaar. Naam
van 3 pausen en 1 tegenpaus : I, de heilige,
gest. 198 ; stelde den dag van het Paaschfeest vast en stierf den marteldood. Gedenkdag 28/7. (2) II, (Gebhard) 1055/57 ; trachtte
de simonie te beperken. Maakte een rein
door Duitschl. (3) III, 1086/87, geb. 1027 ;
streed in Afrika tegen de Saracenen. Had
te strijden tegen den tegen-paus Guibertus.
(4) IV, werd in 1159 als tegenpaus van
Alexander III gekozen en door keizer Frederik I erkent en gesteund ; gest. 1164.
Victor Amadeus, I, hertog van Savoie,
1587/1637. (2) II, hertog van Savoie, 1675/
1730, geb. 1666 ; verkreeg Sardinia, deed
afstand ; gest. 1732. (3) III, koning van Sardinia, 1773/1796, geb. 1726 ; streed mede
tegen Napoleon., doch werd overwonnen en
stierf hetzelfde jaar.
Victor Emmanuel, I, koning van Sardinia,
zoon van V. Amadeus III, volgde 1802 zijn
broeder op. Geb. 1759 ; deed 1821 of stand.
Gest. 1824. (2) II, koning van Sardinia en
later van It., 1819/79 ; geb. 1820. Sloot
vrede met O.-rijk en regeerde liberaal. Hij
verkreeg Lombardije, annexeerde Sicilia en
nam 1861 den koningstitel aan. Verkreeg ook
Rome. Ging een morganatisch huwelijk aan.
(3) III, koning van It., geboren 1869 ; volgde
zijn wader (die vermoord werd) 1900 op.
Huwde 1896 met princes Helena van Montenegro, geb. 1873. Hun zoon en troonopvolger is Humbert, geb. 1904.
Victoria, oud-Rom. godin der overwinning.
Meest voorgesteld als de Gri. godin Nica.
(2) (Alexandrine) koningin van GrootBritannie on Ierland, geb. 1819 ; volgde 1837
haar oom Willem W op, huwde met haar neef

KONJNGIN VICTORIA VAN ENGELAND.

Albert van Coburg, werd 1861 weduwe, 1876
keizerin van India. Gest. 1901. Onder haar
regeering hadden 40 koloniaal-oorlogen plaats.
(3) (Adelheid Maria Luise Viktoria) Kmzerin van Duitschl. en koningin van Pruisen,
1840/1901 ; dochter van bovengenoemde ;
huwde 1858 met den Pruisischen prins Frederick Wilhelm, werd 1888 weduwe.
(4) (Ena V. Eugenie Julia Eva) princes
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van Battenberg, koningin van Spanje, geb.
1887 • huwde 1906 met Alfonso XIII.
(5) hoofdst. van het Eng.-Chin. eiland
Hong-Kong, 102,000 inw. ; haven, stapelplaats voor den handel. Industrie.
(6) hoofdst., staat Espirito Santo, Bras.,
16,887 inw.
(7) hoofdst. van Eng. Columbia, op het
eiland Vancouver, 20,818 inw.
staat van den Australischen-Staten(8)
bond, Z.-lijk op het vasteland, 229,078 KMa.,
1,196,000 inw. Hoofduitvoer : goud, tin,
granen, wol enz. Er is een uitgebreide handel. Hoofdst. Melbourne.
Victorialand, eiland in de N.-pool-zee.
(Ukerewe) groot-zoetVictoria-Nyanza,
watermeer van den Nijl, in EquatoriaalAfrika. Is 1175 M. boven den zeespiegel gelegen. Oppervlakte 83,971 K.M 2 . Ward 1858
door Von Speke ontdekt. Heeft verschillende
eilanden.
Victoria regia, een plantengeslacht nit Z.Am., groeit in de rivieren ; heeft ronde bladen
van 1.50-2 M. doorsnede, die van onderen
purperkleurig, van boven groen zijn en een
rand hebben van soms 5 cM. hoog. De bloemen zijn 2 nachten geopend, van binnen eerst
alleen rozenrood, overigens wit . Worden
daarna geheel purperrood. Zijn met succes in
plantentuinen overgebracht, o. a. in A'dam.
Victorinus, (Gajus Marius) Rom. grammaticus on redenaar, uit Afrika, 350 te Rome.
levensmiddelen, mondvoorraad.
Victualienbroeders, Zie Vitalienbroeders.
Vidal, (Paul A.) Fr. musicus, geb. 1863.
Vide, (Lat.) Zie.
Viebig, (Klara) Zie Cohn.
Duitsch literator,
(Heinrich)
Viehoff,
1804/86.
Vienne, linker-zijrivier van de Loire, 372
K.M. lang, 49 K.M. bevaarbaar.
(2) Fr. dep., aan de rivier V., 6970 K.M.',
333,643 inw. ; is vruchtbaar -Oakland. Hoofdstad Poitier.
(3) (Haute) Fr. dep., aan de rivier V., 5517
K.M.`2 385,732 inw.; is bergachtig. Veel veeteelt. iloofdst. Limoges.
stad aan de Rhone, Fr. dep. Isere,
(4)
24,619 inw. Heeft vele Rom. oudheden.
Vieques, eiland, nabij Portorico, W.-Indie, 135 K.M.', 7000 inw.
V ierkieuwigen, een orde van koppootige
weekdieren, hebben vier kieuwen, talrijke
voelarmen en oogen op steeltjes.
Vierling, (Georg) Duitsch componist, 1820/
1901.
Vierlingsbeek, gem., N.-Brab., 1396 inw.
Vierordt, (Karel van) Duitsch physioloog,
1818!84.
(2) (Heinrich) Duitsch dicliter, gob. 1855
V ierpolders, gem. Z.-Holl., 747 inw.
Vierschaar, multi;ds naam voor de plants
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Van

waar recht gesproken werd. Thans nog wel
Vilajet of Wilajet, in het Turksche rijk een
naam voor de rechtbank.
provincie.
Viersen,
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Vilback, (Alfonse Charles Renaud de) Fr.
Dusseldorf, 24,761 inw. ; textielindustrie.
musicus, 1829/84.
Viervleugeligen, (Hymenoptera) de insecVilbort,
(Joseph) Belg. schrijver, geb.
ten met 2 paar vleugels.
1829 ; was in 1866 oorlogscorrespondent voor
Vierwaldstatter-meer, Zie Vierwoudsteden- de „Siegle". (Parijs). 1880 red. van de
meer.
„Globe".
Vilich, dorp, Pruisisch regeeringsdistr.
Vierwoudsteden-meer, een meer in Zwitsl.,
tusschen de vier oude houtrijke gewesten : Keulen, 12,414 inw. Merkwaardige kerk en
Uri, Schwyz, Luzern en Unterwalde. Oppervl. klooster.
113 K.M. 2 , 437 M. boven den zeespiegel geVilla, landhuis, landgoed, buitenverblijf.
legen, 214 M. diep. Wordt aan schoonheid
Villafranca, stad, It. prov. Verona, 9461
door bijna geen enkele Europeesche streek inw.; 11/7 1859 vredesonderhandeling tusovertroffen. Is zeer vischrijk. schen Napoleon III en Frans Joseph II.
Vierzon, stad, Fr. dep. Cher, 11,796 inw. ;
Villanueva de la Serena, stad, Sp. prov.
kanongieterijen, textielindsutrie.
Badajoz, 12,024 inw.
Viette,
(Jules Francois) Fr. schilder en
Villanueva y Celtru, havenstad, Sp. pray.
staatsman, 1843/94 ; was eenige malen mi- Barcelona, 13,811 inw.
nister.
Villari, (Pasquale) It. geschiedschrijver en
Vieuxtemps, (Henri Francois Joseph) Belg. staatsman, geb. 1827 ; prof. to Florence. Was
vioolvirtuoos, 1820/81 ; prof. to Brussel.
minister van onderwijs.
Vigeeren, van kracht zijn.
Villa-Rica, stad, Paraguay, Z.-Am., 14,755
Vigevano,
stad, It. pray. Pavia, 23,909 inwoners.
inw. ; zijde-industrie.
Villarreale,
stad,
Sp. prov. Castellon,
Vigilant, waakzaam, bij de hand.
15,065 inw.
Vigilante, huurkoets.
Villefranche, stad, Fr. dep. Rhone, aan de
Vigileeren, waakzaam zijn, oppassen.
Saone, 13,338 inw.
Vigilius, werd 537 als tegenpaus van SilveVillemessant,
(Jean Hippolyte Auguste
rius gekozen. Hij zette dezen af. Gest. 555. Cartier de) Fr. journalist, 1812/79 ; richtte
Vigne, (Felix de) Belg. schilder, 1806/62.
1854 de „Figaro" op.
Vignetten, kleine versierselen op bladzijVillena, stad., Sp. prov. Alicante, 14,450
den of schutbladen van boeken of drukwerk. inwoners.
Vignola, (Giacoma) eigenlijk Barozzi, It.
Villeneuve d'Agen, stad, Fr. dep. Lot-etbeeldhouwer en bouwmeester, 1507/73 ; op- Garonne, 14,700 inw.
volger van Michelangelo.
Villenfagne d' Ingihoul, (Hilarion Noel baVigo, stad, Sp. prov. Pontevedra, aan den ron de) Belg. geleerde, 1753/1826 ; woonde
Atlantischen Oceaan, 17,222 inw. ; vesting.
gedurende de Fr. overheersching in Duitschl.
landstreek tusschen Lek
Vijfheerenland,
Villers, (Charles de) Fr. schrijver, 1765/
en Linge.
1815 ; voerde Kant bij de Franschen in.
Vijg, is de naam voor de vruchten van de
Villeurbanne, voorstad van Lyon, 27,746
Ficus, welke in 300 soorten voorkomt ; be- inwoners.
hoort tot de Moraceeen. Groeit in de meeste
Villiers de I' Isle Adam, derde grootmeester
der orde van St. Jan van Jerusalem, 1464/
1534. Sedert zijn tijd werden de ridders van
die orde meest Maltezer-ridders genoemd.
(2) (Philippe Auguste Mathias, graaf de)
Fr. schrijver, 1840/89.
Villinger, (Hermine) Duitsch schrijfster,
geb. 1849 ; schreef onder pseud. H. Willfried.
Vilvoorde,
gem., Belg. pray. Brabant,
13,800 inw. ; kantfabricatie.
Viminalis, een der 7 heuvelen van Rome.
Vinalia, wijnfeesten der Rom.
Vincennes, stad, Fr. dep. Seine, bij Parijs,
warme landen. Heeft dikwijls luchtwortels.
De vruchten worden Bier gedroogd en gecon- 31,405 inw. ; industrie.
Vincent de Beauvais, (Vincentius Bellovafijt gegeten.
censis) een geleerde Dominicaner nit BeauVijgeboom. (Ficus). Zie Vijg.
Vilain XIII,
(Charles, Vicomte) Belg. vais, gest. 1264; stelde een Encyclopedie
samen.
staatsman, 1803/78.
Vincentius van Paulo, een heilige, 1576/
Vilaine, Fr. kustrivier in Bretagne, 180
1660 stichtte verschillende orden.
K.M. lang, 116 K.M. bevaarbaar.
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Vinci, (Leonardo da) It. componist, 1690/ Sedert 1788 een staat. Een der oudste Eng.
1732.

Vinckers, (Jan Beckering) Ned. taalkun.
dige, geb. 1821 ; prof. te Gron. in de Eng.
taal en literatuur.
Vinea,
(Francesco) It. genreschilder,
1846/1902 ; prof. te Florence.
V inkega, dorp, gem. Weststellingwerf,
Friesl., 700 inw.
Vinkeles, (Hermanus) Ned. dichter, 1790/
1855.
Vinken,
(Fringillidae) een soortenrijke
fam. der zangvogels, waarvan verschillende
in Ned. broeden.
Vinkeveen, gem., Utrecht, bij Loenen, 3952
inwoners.
Vinland,
was de hoofdnederzetting der
Noormannen in Am., het tegenwoordige Massachusetts, ongev. 1000.
Vino, (It.) wijn.
Vinoy,
(Joseph) Fr. generaal, 1800/80 ;
wist zijn leger bij Sedan te redden en hielp
de commune dempen.
Vinpootige weekdieren,
een groep van
weekdieren, met vinachtige uitbreiding aan
den voet.
Vinson,
(Julien) Fr. phil., geb. 1843;
prof. te Parijs.
Vinvoetigen, (Pinnipedia) een groep van
verscheurende dieren, wier voeten in vinnen
zijn veranderd, o. a. robben en walrussen.
Viola, Zie Viooltje.
Violoncel, cello, basviool of kleine bas.
Viool, is een strijkinstrument, bleef langen
tijd weinig bekencl, doch kreeg in de 18e
eeuw algemeene vermaardheid. Heeft 4 snaren, vervaardigd van darmen ; de laagste is
met zilverdraad omwonden.
Viooltje, viola, een veel gezocht sierplantje
met lang gesteelde, welriekende, vijfbladige
bloemen. Er zijn ongev. 100 soorten.
Viotta, (Johannes Josephus) Ned. geneeskundige en musicus, 1814/59.
(2) (Henricus Anastasius) Ned. musicus,
zoon van den orige, geb. 1848 ; dirigeerde
muziek- en zangvereenigingen.
Viotti, (Giovanni Battista) It. violist en
componist, 1753/1824.
Virchow, (Rudolf) Duitsch geneeskundige
en antropoloog, 1821/1902 ; prof. te Wurzburg.
Virgilius, Zie Vergilius.
Virginia, was de verloofde van Icilius, een
Tolkstribuun, doch werd door Appius met
aanzoeken lastig gevallen. Zij sloeg deze af,
waarop hij Icilius, beschuldigd van veroorzaking van slavernij, liet veroordeelen. Virgilius, haar vader, doodde haar teen.
(2) een der staten van N.-Am., gelegen
aan den Atlantischen Oceaan, 109,940 K.M. 2 ,
1,854,184 inw. Is rijk aan delfstoffen (ijzer,
steen kool, en z ) en tevens
vruchtbaar.

kolonien. Hoofdst. Richmond.
Virginische eilanden, Maagden-eilanden,
een eilandengroep der Kleine-Antillen, ten
0. van Portorico, ongev. 50-60 eilanden. Behoort ten deele aan Denem. 310 K.M. 2 , met
35,000 inw. Aan Am. 170 K.M. 2 , 3500 inw.
Aan Eng. 165 K.M. 2 , 5000 inw.
Virginiteit, (Lat.) maagdelijkheid.
Virgo, (Lat.) maagd.
Virlatus, een aanvoerder der Lusitaniers
in den vrijheids-oorlog tegen de Rom., 148/
139 v. Chr. Werd vermoord.
V iribus unitis,
(Lat.) met vereende
krachten.
Virovitisz, komitaat in Kroatisch-Slavonie,
4851 K.M. 2 , 218,171 inw. Hoofdst. Essek.
Virtuoos, meester in een kunst, buitengewoon geoefend persoon in de een of andere
kunst. Meest op 't gebied van muziek.
Virtus, in Rome de personificatie van de
dapperheid.
Vis a vis, (Fr.) tegenover.
Visayas-eilanden, eilandengroep der Philippijnen, 54,788 K.M. 2 , 2,181,137 inw.
Vischer, (Friedrich Theodor von) Duitsch
aestheticus en dichter, 1807/87 ; prof. te
Stuttgart.
Vischotter, (Lutra) een ottersoort.
Visconti, een machtig, adellijk geslacht uit
Milaan, dat 13e-15e eeuw aldaar heerschte.
Visconti Venosta, (Emilio) It. staatsman,
geb. 1829 ; was koninklijk commissaris bij
Garibaldi, later herhaaldelijk minister.
Vishnoe, Zie Wishnoe.
Visier, helmklep, helmschuif. Zie Vizier.
Visioen, gezicht, droomgezicht, gezichtsbedrog.
Visitatie, onderzoek, nazoek.
Visite, bezoek, opwachting.
Visscher, (Roemer) Ned. koopman en letterkundige, 1547/1620 ; zijn huis was de vergaderplaats van verschillende Ned. dichters.
(2) (Anna Roemers) Ned. dichteres, dochter van den vorige, 1584/1651. Zij was gehuwd met Dominicus Booth van Wezel.
(3) (Maria Tesselschade Roemers) zuster
van bovengenoemde, eveneen s dichteres,
tevens om schoonheid en musicale talenten
gevierd, 1594/1649. Zij groeide op onder toezicht van ha ar zuster Anna. Was gehuwd met
Allard van Crombalg. Zij ging tot den Hervormden Godsdienst over, doch keerde later
weer tot de Moederkerk terug.
(4) (Lodewijk Gerard) Ned. literator, 1797/
1859 ; prof. te Leuven en na het uitbarsten
van den opstand in Belg., prof. te Utrecht.
Visser, (J. Th. de) Ned. godgeleerde, geb.
1857 ; sedert 1897 lid van de Tweede Kamer.
Vissering, (Simon) Ned. literator en politiens, geb. 1818 ; was hoofdred. van „De Am-
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sterdamsche Courant", prof. te Leiden en minister van financien.
Vista, (It.) gezicht ; A. Vista, op zicht ;
A. prima V., op 't eerste gezicht (op wissels).
Visvliet, dorp. gem. Grijpskerk, Gron., 500
inwoners.
Vita, (Lat.) leven.
Vitalianus, (Vitellianus) was 657/672 paus.
of Vitalianen, een geVitalionbroeders
vreesde zeerooverbende op de N.- en 0.-zee
in de 14e en 15e eeuw. Zij dreven een groothandel in de gestolen levensmiddelen van
schepen, daarom ook wel Victualienbroeders
genoemd.
Vitalisme, (Lat.) de leer van het bestaan
van een levenskracht in de oragnische natuur.
Vitaliteit, (Lat.) levenskracht.
Vite, (Timoteo della) It. schilder, 14701
1524.
Vitellianus, Zie Vitalianus.
Vitellius, (Aulus) Rom. keizer, geb. 15 na
Chr. ; door het leger van Vespasianus verslagen.
Viterbo, stad, It. prov. Rome, 21,292 inw. ;
zwavelbron.
Vitigis, (Wittich) koning der Oost-Gothen,
536/540 ; werd verdrongen.
Vitis, wijnstok ; er zijn ruim 1000 soorten,
welke de verschillende wijnsoorten leveren.
Vitoria, hoofdst., Sp. prov. Alava, 30,701
inwoners.
Vitrine, glazen kast.
(Annes Johan) Ned. phil. en
Vitringa,
schrijver, 1827/1901 ; prof. te Deventer. Ging
tot de R.-Kath. kerk over en vestigde zich
1890 to Utrecht. Gaf verschillende werken in
het licht, o. a. onder pseud. Jochem van Ondere, en Jan Holland.
Vitriool, naam voor verschillende bijtende
stoffen, meest verbindingen van zwavelzuur
en ijzer, koper of zink bevattend.
Vittoria, stad, It. prov. Syracuse, op Si30,514 inw.
Vittorio, stad, It. prov. Treviso, 18,969
inwoners.
Vitu, (Auguste Charles Joseph) Fr. publicist, 1823/91 ; was hoofdred. van de „Peuple
francais".
Vitusdans, eon meest op lateren kinderleeftijd optredende zenuwziekte, zoogenaamd
doordat de Heilige Vitus, voorheen als helper
werd ingeroepen. Bestaat in snel samentrekken van verschillende spieren, soma
eenige to gelijk. Hoofdzakelijke genezing bestaat nit rust en dieet.
Vivaldi, (Antonio) beroemd It. componist
en viool-virtuoos, 1680/1743.
Vivat, (Lat.) een vreugderoep, heilwensch,
hij, zij of het leve!
Vivere, (Gillis Karel van de) Vlaamsch
}Aerator, 1766/1826.

Via
Moro, havenstad, Sp. prov. Lugo, 13,369

inwoners.
Vives, (Juan Luis) Sp. humanist en phil.,
1492/1540 ; bracht een groot deel van zijn
leven in Eng. en Vlaanderen door en stierf
te Brugge.
Vivian', (Vincenzo) It. wiskundige, 1622/
1703.
Viviparen, dieren die levende jongen voortbrengen.
Vivisectie, het onderzoeken der levensverrichtingen, bij levende dieren en het onderzoeken der invloeden van geneesmiddelen.
Hierdoor lijden deze slachtoffers dikwijls ontzettende pijnen, zelfs lange martelingen om
na verloop van langeren of korteren tijd to
worden afgemaakt. Reeds jaren wordt hiertegen gestreden.
Vizier, naam van verschillende instrumenten, noodig tot het juist richten van vuurwapenen. Het eenvoudigste is een reehtopstaand plaatje met driehoekige inkeeping.
(2) helmklep, helmschuif.
Via, meest een toespijs, waarvan het hoofdbestanddeel eieren is.
Viaamsch pond, een rekenmunt, 6 gulden.
Vlaamsche taal en literatuur, de Vlaamsche
taal is het Hollandsch, dat in Belgic gesproken wordt en hoofdzakelijk slechts door het
dialect daarmede verschilt. Sedert kort is
een zoogenaamde Vlaamsche beweging matstaan, die de Vlaamsche taal tegen de Fransche beschermt. De V. literatuur is sedert de
afscheiding van Belgic van Ned. zelfstandig
geworden en heeft zich goed ontwikkeld. Hoewel reeds eerder goede dichters optraden, is
als uitgangspunt to noemen H. Conscience
(1812/1883). Daarnaast staan Duyse, Van
Rijswijck, De Cort, J. en A. Snieders, Beers
enz. Gramatica van Verstraeten en Doms.
V iaanderen, een voormalig graafschap, is
thans verdeeld in Vlaamsch-V., Ned.- of
Zeeuwsch-V. en Fr.-V. Belg.-V. of VlaamschV. is verdeeld in 2 prov. (1) 0.-V1., 3000
K.M. 2 , 1,088,320 inw. Van deze spreken
Waalsch ongev. 20,000 inw., meest uit den
omtrek van Ronse. Het wordt door Ned.,
Antwerpen, Brabant, Henegouwen en W.-V.
omgeven en doorstroomd door de Schelde en
de Lijs. Het is over 't geheel vruchtbaar en
Z.-lijk houtrijk en heuvelachtig. Er wordt
veel industrie bedreven on vooral textielindustrie. Hoofdst. is Gent.
(2) W.-V1., 3234 K.M 2 ., 853,818 inw. Van
deze spreken ongev. 25,000 Fr., meest aan
de Fr. grens. Het wordt door Zeeuwsch-Vl.,
0.-V1., Henegouwen, Frankr. en de N.-Zee
omgeven en door de IJser en de Lijs doorstroomd. Het heeft aan de zeezijde een reeks
duinen. Er wordt ook veel textielindustrie
bedreven, naast landbouw en veeteelt. Ook
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andere industrie is er bloeiend. Hoofdst.
Brugge.
Fr.-V1. beslaat thans ongev. de helft van
het dep. Pas-de-Calais. Zie ald.
Ned.- of Zeeuwsch-V1., is verdeeld door de
Braakman in twee deelen. Is zeer vruchtbaar.
De naam schijnt afgeleid to zijn van het in
de 7e eeuw genoemde Pagus flandrensis. Het
werd onder de Frankische koningen bestuurd door houtvesters. Een hunner, Boudewijn met den IJzeren arm, huwde met een
dochter van Karel den Kale en verkreeg
daarbij in 863 het land als graafschap. Langen tijd word strijd gevoerd met de graven
van Holl. Margaretha, meest Zwarte Margriet genoemd, regeerde van 1244/1280. Doze
huwde 2 maal, eerst met Borchard van Avennes, daarna met Willem van Dampierre.
Tusschen beide huizen ontstond over de erfopvolging een hevige strijd, vooral nadat het
eerste huis in Holl. en Zeel. was opgevolgd.
1323 kwam door een verdrag een einde aan
den strijd. Onder Lodewijk braken verschillende opstanden waarbij Jacob van Arte•
velde, als opperhoofd der misnoegden, met
Eng. steun, eerst overwinnaar was. Door Fr.
hulp kon de graaf weer terugkeeren. Onder
zijn opvolgers braken steeds weer opstanden
uit en vooral in de in bloei toenemende
steden. Onder Philips den Stoute werd het
land zeer uitgebreid en onder Philips den
Goede word Vl. met Ned. vereenigd. Door
het huwelijk van Maria, dochter van Karel
den Stoute, kwamen de landen 1477 aan 0.rijk en later met Ned. aan Spanje. Het
streed wel mede tegen de Sp. overheersching,
doch bleef bij de Sp. Nederlanden. Daarna
kwam het land met Ned. aan Fr. Na de verdrijving van Napoleon kwam het met geheel
Belgie aan Ned. Doch het scheurde zich met
meerdere gewesten van Ned. los in 1830. Zie
Belgie en ook Ned. geschiedenis.
Vlaardingen, gem., Z.-Holl., aan de Maas,
21,595 inw. ; visscherij, handel en industrie.
Vlaardinger-Ambacht,
gem., Z.-Holl., bij
Vlaardingen, 1764 inw.
Vlachos, (Angelos) Nieuw-Gri. literator,
geb. 1838.
Vlagtwedde, gem., Gron., bij Winschoten,
8087 inw.
Vlaminck, (Alfonse Lodewijk de) Vlaamsch
dichter, 1831/1906.
Vlaming, (Pieter) Ned. taalkundige en lite-
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Vledermuizen of Vleermuizen, (Uhiroptera)
handvleugeligen ; zijn zoogdieren. Hebben een
vlieghuid tusschen lichaam, pooten en staart.

VLEDERMUIS.

Er zijn ongev. 400 soorten, in 2 afdeelingen
gedeeld, nl. vruchtenetende en insectenetende
V. De laatsten uitsluitend nachtdieren. Men
onderscheidt nog gladneuzen en bladneuzen.
Vleeshouwer, (Albert de) Vlaamsch componist, geb. 1863.
Vlektyphus, zie Typhus.
Vleuten, gem., Utrecht, bij Maarssen, 1736
jaw.

Vile, (Het) doorvaart tusschen Vlieland en
Terschelling.

Vliegen, (Willem Hubertus) Ned. sociaaldemocraat, geb. 20/11 1862 ; een der oprichters der Soc.-Dem. Arbeiders-Partij. Lid van
de Provinciale Staten voor Amsterdam en
sedert 1909 van de Tweede Kamer. Redactour van „Het Volk". Schreef naast tallooze
artikelen in bladen en tijdschriften „De
dageraad der volksbevrijding".
(2) verschillende soorten 2-vieugelige insecten.
Vliegende Hollander, is volgens aloude zeemansverhalen een spookschip, dat door het
goddelooze leven der bemanning veroordeeld
is, tot den jongsten dag op zee rond to varen,
zonder eon haven to kunnen binnenvallen.
Het schip, dat de V. H. ontmoet, zal vergaan.
Vliegende tering, naam voor een snel verloopende longtering.
Vliegende visschen, verschillende visch-

soorten, wier borstvinnen bijzonder ontwikkeld zijn en waardoor zij zich eenige oogenblikken boron het water kunnen verheffen.

Vliegenvangers, (Muscicapidae) een fam.
van zangvogels, vangen onder het vliegen
verschillende insecten. Ongev. 300 soorten,
trekken des najaars naar het Z. In Ned. 4
soorten.

Vliegh, (Cornelis Christiaan August de)
Ned. musicus, geb. 1821.
Vlieland, eiland tusschen N.- en Z.-Zee,
behoort tot N.-Holl., 33 K.M. 2 , 677 inw.
Viler, (Sambucus) eon veeik voorkomende
rator, 1686/1732 ; gal o. a. eenige klassieken boornsoort; de gewone vlier heeft witte bloemen en zwarte zaden. TTet bout is gevuld met
in het licht.
Vlas, (Linum) een zeer nuttige en daarom een wit merg.
Vlierden, gem., N.-Brab., bij Asteu, 595
veel verbouwde plant ; heeft verschillende
soorten. Leveren het lijnzaad en verspinbare inw.
Vlies, (Gulden) volgens de Gri. mytholog„,ie,
vezels.
Vledder, gem., Drente, bij Mepp-el, 2878 de gouden yacht, welke de Argonauten ginternglullen. Zie Gulden rules.
inw.
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Vllet Jr., (P. van) lid van de Tweede
Kamer, geb. 1858.
(2) (Jacobus L. van der) Ned. literator,
1815/51.
Vliimen, gem., N.-Brab., 3548 inw.
(2) (B. R. F. van) lid van de Tweede
Kamer, geb. 1843.
V linderbloemigen, een plantenfam. met
vijfbladige bloemkroon, de vruchten zijn peul♦ ruchten. Zijn meest nuttig, velen worden
yerbouwd.
Vlinders, (Lepidoptera) een orde der insecten, met 4, meest schitterend geteekende
vleugels. Er zijn meer dan 20,000 soorten,
over 3 hoofdafdeelingen verdeeld.
Vlissingen, gem., Zeel., op 't eiland Waleheren, 21,209 inw. Het is de voornaamste
haven- en handelsplaats van Zeeland. Postverbinding met Eng. en Amerika. Het is een
zeer oude stad en speelde een belangrijke rol
in de geschiedenis. Geboorteplaats van De
Ruyter, Elizabeth Wolff (geb. Bekker) en
Bellamy.
Viist, gem., Z.-Holl., 434 inw.
Viodrop, gem., Limburg, bij Roermond,
1200 inw.
Vloed, zie Ebbe en Vloed.
Vlooien, groep der ongevleugelde insecten,
hebben krachtige springpooten. Leven op
mensch en dier parasitiseli, gaan echter van
het dier weinig op den mensch over, doch
wel van den mensch op het dier.
Vlooten, (Cornelis Hendrik van) oud-Kath.
pastoor en aartspriester te 's-Rage, 1828/
1903. Liet verschillende werken na.
Vloten, (Joh. van) Ned. literator, 1818/
1883 ; prof. te Deventer.
Vlugschrift, brochure, klein geschriftje.
Vlugt, (Willem van der) Ned. jurist, geb.
1853 ; schreef verschillende werken.
(2) (W. de) lid van de Tweede Kamer, geb.
1872.
Vocaal, klinker, klinkletter.
Vocaal concert, zanguitvoering.
Voce, (It.) stem.
Voegwoorden, woorden die dienen om zinnen of deelen van zinnen, samen to voegen.
Voerendaal, gem., Limb., bij Heerlen, 2285
inw.
Voerman, (Jan) Ned. schilder, geb. 1857.
Voerstralen, de sty glen of lijnen, getrokken
nit een der brandpunten van een ellips.
Voet, een thans meest oude lengtemaat,
ontleend aan den voet van een volwassen
mensch. Is zeer verschillend, o. a. Amsterdamsche V. =11 duim of 283,133 m.M. ; Rijnlandsche V. =12 duim of 313,9465 m.M. ;
Brusselsche of Belg. V. = 275,7503 m.M.
(2) (Carl Borchart) Ned. schilder, 1670/
1745.
(3) (Johannes Eusebius) Ned. dichter,
1706/78 ; uit zijn berijmde psalmen werden
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1773 in het psalmbook der Herv. Kerk 91
psalmen opgenomen.
(2) (Gijsbert) Zie Voetius.
Voetius, (Gijsbert) of Voet, Ned. godgeleerde en heftig contra-remonstrant, 1588/
1676 ; afgevaardigde ter Dordtsche Synode.
Prof. te Utrecht.
Voetwassching, was een Oostersche beleefdheidsvorm • om binnentredende gasten door
een slaaf de voeten to laten wasschen.
Vogel,
(Bernhard) Duitsch componist,
1847/98 ; schreef over de groote musici.
(2) (Eduard) Duitsch reiziger, geb. 1829 ;
maakte eenige reizen. in Afrika met een Eng,
expeditie ; werd wegens het beklimmen van
een heiligen heuvel in 1856 vermoord, waarvan het bericht eerst in 1863 bevestigd werd.
(3) (Emil) Duitsch muziekhistoricus, geb.
1859.
(4)
(Jean Philippe) Ned. philoloog, geb.
1871. Sedert 1900 conservator der Boeddhistische monumenten in Ned.-Indio.
(5) (Niel) Ned. violist, geb. 1874 ; broeder
van den vorige.
(6) (Hugo) Duitsch historie-schilder, geb.
1855.

(7) (Louis Albert) Ned. voordrachtkunstenaa,r, geb. 1874.
Vogelbekdieren,

(Monotremata) een orde

der laagst bewerktuigde zoogdieren ; hebben
een lederachtic_fen snavel, zonder lippen of

tanden. Het wijfje legt eieren, doch zoogt na
het uitkomen de jongen. Er zijn twee soorten, komen beide in Australia voor. Zijn zeer
schuw.
Vogelenzang, dorp, gem. Bloemendaal, N.Holl.
Vogels, (Isidorus) Ned. R.-Kath. godgeleerde, geb. 1860 ; sedert 1891 priester. Was

prof. te Maastricht. Sedert 1903 pastoor to
Amsterdam. Schreef verschillende werken.
Vogelsang, (Hermann) Duitsch mineraloog,
1838/74 ; prof. te Delft.

VOGELSPIN.

Boschspinnen, de groot,ste
soorten van Spinnen, worden soms 18 c.M.
Vogeispinnen,
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lang. Overvallen kleine vogels. Leven in
Z.-Am.
Vogelvrij, voorheen een rechtsterm voor
iemand, die uitgesloten werd van het recht,
wien geen onrecht gedaan kon worden en
waarop ieder het recht had to schieten.
Vogezen, (Duitsch : Wasgau, Fr. : Vosges)
een gebergte op de grenzen van Fr. en den
Elzas, 250 S.M. lang, 40-60 S.M. breed.
Hoogste top : Sulzer-Belchen, 1423 M. hoog.
(2) Fr. dep., zie Vosges.
Voghera, stad, It. prov. Pavia, 20,661 inw.
Vogler, (Georg Joseph) Duitsch componist,
1749/1814 ; was priester. Leeraar van Weber
en Meyerbeer.
Vogt, (Karl) Duitsch natuurkundige, 1817/
95 ; prof. te Geneve. Was prof. te Giessen,
doch werd om zijn vrijzinnigheid afgezet.
Was Darwinist.
(2) (Nils Collett) Noorw. schrijver, geb.
1864.
Vogue, (Charles Jean Melchior, graaf de)
Fr. diplomaat en archeoloog, geb. 1829.
(2) (Eugene Marie Melchior, graaf de) Fr.
diplomaat, kleinzoon van den vorige, geb.
1848.
Volgt, (Georg) Duitsch historicus, 1827/91 ;
prof. te Leipzig,
Voiron, stad, Fr. dep. Isere, 12,625 inw.
Volt, (Karl von) Duitsch physioloog, geb.
1831 ; prof. te Munchen. Bekend als schrijver
over de stofwisseling.
Volaptick, een wereldtaal, samengesteld
door pastoor Schleyer. Is hoofdzakelijk uit
Eng. woorden samengesteld, o. a. V., van
world en speak.
Volckmar, (Wilhelm) Duitsch organist en
componist, 1812/87.
Volendam, een visschersdorp aan de Zuiderzee, gem. Edam, N.-Holl., 2500 inw.
Volhynie, zie Wolhynie.
Voliere, (Fr.) vogelhuis ; groote vogelkooi.
Volkelt, (Johannes Immanuel) O.-rijksch
phil., geb. 1848 ; prof. te Leipzig. Schreef
verschillende werken.
Volkenkunde, Zie Menschenrassen.
Volkerak, linkerarm van het Holl. Diep.
Volkmann, (Richard von) Duitsch geneeskundige en schrijver, 1830/89 ; prof. to Halle.
Werd 1885 in den adelstancl verheven.
Pseud. R. Leander.
(2) (Robert) Duitsch componist, 1845/83 ;
prof. te Pest.
Volkstribunen, waren in het oude Rome, de
overheidspersonen, belast met de bescherming
der rechten der Plebejers. De Plebejers verkregen het recht V. to benoemen, nadat zij
alien, 494 v. Chr., de stad verlieten, waardoor
alles stil stond. Eerst mochten zij 2 V. stellen, later 5 en in 457 v. Chr. 10.
Volksverhuizing, de in de oudheid voorkomende geheele verhuizingen van volkeren,

Vol

van het eene land naar het andere. Haddon
vooral in de 4e en 6e eeuw plaats.
Volksvertegenwoordiging, is de vertegenwoordiging van het yolk in een regeering.
Wanneer echter niet het algemeen kiesrecht
heerscht, vertegenwoordigt de V. altijd
slechts een deel van het yolk. In constitutioneele regeeringen is de V. de wetgevende
macht. Bestaat meest uit twee lichamen.
Vollenhove, (Ambt) gem., Overijsel, bij
Zwolle, 2424 inw.
(2) (Stad) gem , Overijsel, bij Zwolle, 1660
inw.
Vollenhoven, (Samuel Constant Snellen
van) Ned. entomoloog, 1816/80 ; schreef eenige
werken.
Vollgraff, (Johann Christoph) Ned. philoloog, geb. 1848 ; prof. te Utrecht in de Gri.
oudheden.
Willmar, (Gerard) Ned. cellist, geb. 1859 ;
trad reeds seer jong op en maakte vele kunstreizen.
(2) (Henri Friedrich) Ned. musicus, geb.
1853 ; maakte als pianist verschillende kunstreizen.
Voilmar, (Georg Heinrich von) Duitsch
publicist en sociaal-democraat, geb. 1850 ;
werd in een klooster opgevoed. Als officier bij
de telegraphie werd hij in 1870 zwaar gewond.
Sedert 1881-87 en 1890 afgevaardigde in den
Duitschen Rijksdag.
Volmacht, is een rechtmatige bevoegdheidsverklaring, om voor iemand bij derden,
als vertegenwoordiger, op to treden.
Volontair, (Fr.) een vrijwilliger ; iemand die
zonder loon in eon dienst is, meest om een
vak te leeren.
Volos, havenstad, Gri. nomos Larissa,
aan de Egeische Zee, 16,788 inw.
Volscers, een oud-It. volksstam in Latium,
338 v. Chr. door de Rom. onderworpen, na
een bijna twee eeuwen langen strijd.
Volt, een electrische maateenheid, is een
motorische kracht, noodig om door een geleider van 1 Ohm weerstand een stroom van 1
ampere to doen gaan.
Volta, (Alessandro, graaf) It. natuurkun-

A. GRAAF VOLTA.

dige, 1745/1827 ; prof. to Pavia. [Jitvinder van
den electrophoor, den condensator en vorklaarder van het galvanisme (Volta'sche
kolom).
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(2) rivier in W.-Afrika, tusechen Goud- en gebrek bedreigd. Hij kreeg Coen aan de bank
van leening een betrekking met een salaris
Slavenkust, mondt in de Golf van Guinea.
van 650 gulden. Daar hij echter hiervoor
Volta-eleotriciteit, zie Galvanisme.
Voltaire, (Francois Marie Arouet de) Fr. ongeschikt was, kreeg hij zijn ontslag, doch
dichter, geschiedschrijver en phil., geb. 20/11 mocht zijn jaargeld behouden. Hij stierf
1694 ; werd bij de Jezuieten opgevoed. Zat 5/2 1679.
herhaaldelijk in de Bastille te Parijs gevan-

F. M. A. DE VOLTAIRE.

gen. Moest Fr. verlaten en woonde 1726/29 in
Eng. Gest. 30/5 1778. Door zijn hekelende gedichten, met bijtenden spot en meest naast
vele geleerdheid, bereidde hij de revolutie
voor. Hij schreef verschillende treurspelen,
o. a. „Zaire", „Mahomet" en „Tancrede"
en romans, o.a. „Candide" en „Zadig" (tendenz-romans). Ook schreef hij phil. werken,
als „Dictionnaire philosophigue" en „Essai
sur les moeurs et l'esprit des nations". V.
was door een hoogen rug mismaakt.
Voltalune, contact-electriciteit. Zie Galvanisme
Volterra, (Daniel° da) It. schilder en beeldhouwer, 1509/66.
Volturno, rivier in It., mondt in de Midd.
Zee, 158 K.M. slang.
Volume, uitgebreidheid, ruimte-grootheid
van een lichaam, omvang.
Vomeeren, (Lat.) braken, overgeven.
Vondel, (Joost van den) Ned. grootste dichter, geb. 17/11 1587 to Keulen, uit Antwerpsche ouders, die tot de doopsgezinde broederschap behoorden en om zich aan de vervolging
der It, Kerk te onttrekken, zich daar vestigden. 1598 vestigden zij zich in Amsterdam,
waar z jn vader een kousenwinkel begon. Joost
was zijn vader daarin behulpzaam en nam
na diens dood de zaak over. Intusschen kwarn
hij in aanraking met Hooft, Coornhert enz.
Hij huwde 1610 met Maaiken de Wolf, wier
broeder huwde met de zuster van V. Hij liet
de zaak nu aan zijn vrouw over, om zich geheel aan de dichtkunst te wijden. Hij koos in
den godsdienststrijd de partij der Remonstranten. Schreef verschillende hekeldichten, moest
vluchten en later 300 gulden boete betalen.
Later neigde hij tot de Kath. kerk over en
1640 sloot hij zich bij de Kath. kerk ann. Hij
verloor hierbij zijn meeste vrienden en het
bleef ook vrijwel, onopgelost waarom hij tot
dien stap overging. Het schijnt dat hij de
heerschende twisten in de Herv. Kerk niet
kon. verdragen. Door zijn zoon geraakte hij
in geldelijke verlegenheid en hij werd door

J. VAN DEN VONDEL.

liet talrijke dichtwerken na. Hij schreef
vele hekeldichten, waarvan eenige zoo scherp,
dat hij zijn naam er niet onder durfde zetten, overigens zijn zijn werken meest bijbelsch
of onderwerpen nit de mythologic. Hij leverde 30 treurspelen, waarvan 9 aan de klassieke oudheid ontleend. Wij noemen : „Lucifer", „Palamedes", „Gysbrecht van Aemstel", hetwelk nog jaarlijks op Oudejaarsavond wordt opgevoerd. Verder „Salmoneus", „Samson, of heilige wraak", „Adam
in Ballingschap, of aller treurspelen treurspel", enz.
Vondeling, noemt men_ een kind dat, door
zijn ouders verlaten, gevonden wordt.
Voor-Azle, het Z.-W.-lijk deel van Azie.
Voorburg, gem., Z.-Holl., bij Den Haag,
4899 inw.
Voordecker, (He.iri) Vlaamsch schilder,
1799/1861.
Voorhout, gem., Z.-Holl., bij Noordwijk,
2109 inw.
Voorhuid, is de huidplooi, die ten deele den
eikel van het manlijk lid bedekt. Wordt bij
de besnijdenis geheel of ten deele weggenomen.
Voorn, (Leuciscus rutilus) een karpersoort,
kan 50 c.M. lang worden. Komt voor in Midd.
Europa en Noord-Azie.
Voorne en Putten, een eiland van Z.-Holl.,
door het riviertje Bornisse in twee deelen gedeeld. Hoofdst. Brielle.
Vooroordeel, noemt men het oordeel dat
geveld wordt over een zaak, die niet voldoende bekend is, dock waarover men meest een
ander heeft hooren spreken en welke men
heeft hooren veroordeelen.
Voorposten, noemt men de kleinere legerV.
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afdeelingen, die het groote leger vooraf gaan.
Zij hebben ten doel de vijanden te bespieden,
hun stellingen op te Lemen en die bekend te
maken aan het hoofdkwartier. Tevens moeten zij bij aanvallen den vijand ophouden
totdat et hoofdleger gereed is.
Voorschoten, gem., Z.-Roll., bij Leiden,
3210 inw.
Voorst, gem., Geld., bij Apeldoorn, 10,735
inw.
Voort, (Cornelis van der) Ned. portretschilder, 1576/1624.
(2) (Julius van der) Vlaamsch literator,
geb. 1847 ; leeraar in de Ned. taal te Antwerpen. Red. van de „Nieuwe Belgische Illustratie".
(3) (Michel van der) Vlaamsch schrijver,
1812/67.
Vorarlberg, bet W.-lijk deel van Tirol, 2610
K.M. 2 , 129,237 inw. Hoofdst. Bregenz.
Vorden, gem., Geld., bij Lochem, 3256 inw.
Vormleer, is een onderdeel der taalkunde en
koudt zich bezig met den vorm der woorden,
beheerscht door de verbuigingen. Ook de leer
der vlakken en lichamen in de mathematica
en de inleiding tot de eigenlijke mathematiek.
Vormsel, is in de R.-Kath. kerk het tweede
sacrement. Stelt voor de versterkende gave
van den Heiligen geest tot standvastig belijden van het geloof. Bestaat in de handoplegging en zalving van het voorhoofd, hetwelk
1274 op het concilie te Lyon werd vastgesteld.
Voorheen was het aan den doop verbonden en
in de Gri.-Kath. kerk Dog. De hervorming
verwierp het V.
Varosmarty, (Michael) Hong. dichter,
1800/55 ; liet verschillende werken na.
Vorst, gem., Belg. prow. Brabant, 10,561
inw.
(2) (Henricus Johannes van) (ex-pater Coelestinus) Ned. schrijver over theologisch-phil.
onderwerpen, geb. 1867 ; trad uit de R.-Kath.
kerk terug en gaf omtrent dien stap verschillende brochures uit.
Vorstenlanden, een gedeelte van Java, dat

onder opper-toezicht van Ned. eigen bestuur
onder inlandsche opperhoofden heeft. Het zijn
de residentien Djokjakarta en Soerakarta.
Vorsterman van Oyen, (George August)
Ned. paedagoog en geleerde, geb. 1836 ;
schreef verschillende opvoedkundige werken,
was 1874/92 archivaris van Aardenburg.
Sedert 1909 lid van de Tweede Kamer.
Vorstman, (Ilobertus) Ned. jurist en journalist, geb. 1843 ; gaf verschillende werken
iit.

Vos, (Vulpes) een geslacht van roof dieren,
groep der hondachtigen. De gewone V. kan
70 c.M. lang worden, buiten den fraaien,
langbehaarden staart.
(2) Azn. (Gerrit Jan) Ned. godgeleerde,

Vox

schillende werken, o. a. „De oorsprong van
het Christelijke geloof", „Het leven van
Jezus".
(3) (Maria) Ned. schilderes, 1824/1905.
(4) (De) een Vlaamsche schildersfam.,
ongev. 16e eeuw.
(5) (Cornelis de) Vlaamsch schilder, 1585/
1640.
(6) (Paulus de) Vlaamsch schilder, broeder
van den vorige, 1590/1654.
(7) (Amand de) Belg. literator, 1840/1906 ;
pseud. Wazenaar. Was militair geneesheer.
Schreef o. a. „Een officier geworgd in het
Belgische leper",
Vlaamsche jongen".
80 (Christiaan W. F. de) Ned. tenorzanger
en later heldentenor, geb. 1871.
(9) (Frans de) Vlaamsch dichter, 1792/1859.
(10) (Jan Cornelis de) Ned. tooneelspeler en
schrijver, geb. 1855 ,• schreef o. a. „De
Schuld" (dram i), „Suzanne" (tooneelspel).
Verder eenige kluchtspelen.
(11) (Pieter Andries de) Vlaamsch paedagoog, geb. 1844 ; leeraar te Antwerpen.
(12)
(Jacoba Catharina, de) Ned. schrijfster, geb. 1840 ; pseud. Cella.

Vosges, (Fr.) Vogezen, zie ald.
(2) Fr. dep., 5864 K.M. 2 , 429,812 inw. ;
hoofdst. EpAtal.
Vosmaer, (Arnout) Ned. natuurkundige,
1720/99.
(2) (Carel) Ned. literator en kunstgeleerde,
1826/88 ; oprichter en red. van den „Tijdstroom" en medewerker van den „Ned. Spectator". Gaf verschillende werken in 't licht,
o. a. de roman „Amazone" (ook in 't Duitsch
uitgegeven).
(3) (Jacob) Ned. geneeskundige en schrijver, 1783/1824.
(4) (Gualtherus Carel Jacob) Ned. zooloog,
anatomist en physioloog, geb. 1854 ; prof. te
Leiden.
Voss, (Johann Heinrich) Duitsch dichter
en archeoloog, 1751/1826 ; uitmuntend vertaler uit het Gri. en Lat.
(2) (Julius von) Duitsch roman- en blijspelschrijver, 1768/1832.
(3) (Richard) Duitsch schrijver en dichter, geb. 1851.
Vossius, (Gerardus Johannes) Ned. philoloog, 1577/1649 ; prof. te Dordrecht en in de
geschiedenis te Amsterdam.
(2) (Izaac) zoon van den vorige, 1618/89 ;
maakte reizen. Werd kanunnik.
V ot Urn
gelofte,
(Lat.)
uitgesproken
wensch ; stem, goedkeuring. V. van vertrouwen, een door stemming aangenomen
uitspraak van vertrouwen in een persoon of
li chaam.
Vouet, (Simon) Fr. schilder, 1590/1649.
Vox, (Lat.) stem ; V. humana, menschelijke stem, in een orgel ; V. populi, vox Dei,

geb. 1836 ; pred. te Amsterdam. Schreef ver- de volksstem is godsstem.
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Vrancken, (J. L. H.) R.-Kath. geestelijke for der handschriften van de Leidschenniversiteit, geb. 1861.
en achrijver, geb. 1852.
VrIese, (Lodewijk de) Vlaamsch schrijver,
Vredespraeliminairen, de voorloopige vregeb. 1848.
desonderhandelingen.
(2) (Willem Hendrik de) Vlaamsch bota(Albert Cornelis) Ned. taalkunVreede,
dige, geb. 1840 ; was op Java werkzaam in nicus, 1806/62 ; prof. to Amsterdam en

de suikercultuur, werd 1877 prof. to Leiden
in de Javaansche taal en literatuur. Schreef
verschillende werken.
Vreeland, gem., Utrecht, bij Loenen, 821
inw.
gem., Utrecht, aan de Lek,
Vreeswijk,
2344 inw.
Vriendschap-ellanden of Tonga-eilanden,

een onafhankelijke eilandengroep van Polynesie, tusschen den Fidsji-Archipel en Gezelschaps-eilanden oppervl. 950 K.M. 2 , 20,000
inw.
Vriendt, (Albrecht de) Vlaamsch historicachilder, 1843/1900.
(2) (Juliaan de) Vlaamsch historie-schilder, broeder van den vorige, geb. 1842.
Vries, gem., Drente, 3914 inw.
(2) (Henri de) Ned. tooneelspeler, geb.
1864 ; trad overal met succes op, meest in
Amsterdam en Rotterdam, doch ook o. a. in
1906 in New-York. Speelde voornamelijk
karakterrollen. Zijn echtgenoote is een Eng.
tooneelspeelster.
(3) (Sophie de) zuster van bovengenoemde,
eveneens tooneelspeelster, geb. 1873 ; huwde
met D. II. Brongeest, met wien zij naar 0.Indie vertrok.
(4) (Hugo de) Ned. botanicus, geb. 1848 ;
prof. te Amsterdam. Is vooral bekend door
zijn mutatie-theorie, waar:n hij in 1904 te
California een cursus gaf. Schreef verschillende werken, meest in 't Duitsch.
(5) (Jan de) Ned. schrijver, 1819/55 ;
schreef vele romans en andere werken en
o. a. onder pseud. R. L. Reid Irving „Een
Tweede Maria Monk". Was red. van de
„Asmodee". Hij werd dikwijls vervolgd.
Door een loszinnig leven stierf hij in armoede
in een gasthuis.
(6) (Matthias de) Ned. taalkundige en literator, 1820/92 ; prof. te Gron. en Leiden. Hij
is de vader van onze tegenwoordige spelling.
Gaf met L. A te Winkel uit „Woordenboek
der Ned. taal" en „Woordenlijst van de
spelling der Ned taal".
(7) (Louis de) Ned. tooneelspeler, geb.
1872.
(8) (Hendrik de) Ned. geneeskundige,
1839/1907schreef o. a. „Kindervoeding".
(9) (VT. M. de) Ned. oogarts en hoogleeraar in de ziektekundige ontleedkunde te
Amsterdam, geb. 1872 ; schreef o. a. „Aangeboren misvormingen".
(10) (Jaa Frederik de) Ned. schilder,
1527/88.
(11) (Dr. S. G. de) directeur en conservaEncyclopaedie 49
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(Karel Lodewijk de) Vlaamsch
Vrieze,
schrijver, 1794/1855.
(Johan Eliza de) Ned. kinoloog,
Vrij,
1813/98 ; bekend door de kinadroppels.
Vrije-gedachte, een meer en meer uitbreidende denkwijze, waarbij men zich niet laat
leiden door eenig gezag of dogma, doch alles
laat berusten op de rede.
Vrijenban, gem., Z.-Holl., 2851 inw.
noemt men het stelsel van
Vrije-school,
onderwijs, waarbij elke groep van ouders met
een godsdienstig of staatkundige richting
een school van den staat kan eischen, waar de
kinderen onderwezen worden in een richting,
welke de ouders wenschen.
Vrijhandel, is een richting in de handelspolitiek, waarbij men streeft de in-, uit- en
doorvoer niet door belastingen te belemmeren. Hierdoor kunnen dus buitenlandsche
artikelen concurreeren met de binnenlandsche.
Vrijheid, Celijkheid, Broederschap,

de zin-

spreuk der Fr. revolutionairen tijdens de opstanden. Door de Socialisten tot de hunne
gemaakt.
gem., N.-Brab., 535
Vrijhoeve-Capelle,
inwoners.
Vrijmetselaars, zijn leden van verschillende afdeelingen (loges) van een groot nationaal en internationaal verbond, dat zich
slechts ten doel stelt alles te betrachten wat
goed is en tot verheffing en ontwikkeling
der menschen kan dienen. De afdeelingen
staan vrijwel afzonderlijk, ieder lid heeft
echter het recht alle loges te bezoeken. Toch
is door verschil van leden, van denkwijze en
ontwikkeling, verschil in loges, de eene is
liberaler dan de andere. Zij noemen zich
metselaars, daar zij de menschheid voorstellen als een tempo!, waaraan zij arbeiden
door verlichting on wetenschap. Zij bemoeien zich niet met stand of rang, noch met
gevoelens, staats of godsdienstige ideeen en
verplichten zich to helpen waar zij kunnen,
in 't bijzonder elkander onderling. Toch
moet men in verschillende loges, o.a. in
Duitschland, de verklaring afleggen, tot het
Christelijke geloof to behooren ; dit wordt
door de meeste V. afgekeurd. Zij beschouwen overigens alle menschen als broeders en
kinderen van een schepper. De vrijmetselarij
wordt veel voor een geheime, geheimzinnige vereeniging gehouden. Geheim is zij in
geen geval, wel houdt men de ritualen geheim en verschillende herkenningsteekens en
-
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dit schijnt de oorzaak to zijn van de toege- officieele gezaghebbende Latijnsche bijbelverschreven geheimzinnigheid. Zij heeft echter taling. Werd 1588 door pans Sixtus V uitniets strijdig met kerk of staat. Bij de gegeven, Clemens VIII, liet de vertaling
meeste loges hebben vrouwen goon toegang, van fouten zuiveren en gaf 1592 eon nieuwe
wel houdt men soms gemeenschappelijke zit- uitgaaf nit. Is sinds dien zeer veel uitgetingen. Er zijn echter afdeelingen, waar vrou- geven.
wen als leden worden opgenomen. De ouderVulgus, (Lat.) het gewone, gemeene yolk,
dom der vrijmetselarij wordt wel genoemd het grauw.
van af den tempelbouw van Salomo. Het
Vulkaan,
naam voor vuurspuwende Beroudste bewijs is echter van 1459, doch daar- gen ; zijn niet altijd zeer hoog en staan met
nit blijkt dat de beweging reeds Lang be- een kanaal in verbinding met een onderaardstond en uitgebreid was. De beweging on- sche vuurmassa, de monding hiervan hoot
dervond reeds vroeg tegenstand der R.-Kath. krater. De heete of vurige massa, die periokerk, in Spanje woedde de inquisitie er tegen, diek uit den krater opstijgt heet lava. Men
doch later begon men vrede met de bewe- onderscheidt werkende en uitgebrande V.
ging te krijgen. In O.-rijk word zij 1794
Vulpius,
(Christiaan August) Duitsch
verboden. Toch bestaan daar loges. Zie ver- schrijver, 1792/1827 ; schreef tooneelstukken
der de verschillende tijdschriften en jaar- en drama's. Ook rooverromans o. a. „Rinalboekjes, door de V. uitgegeven.
do Rinaldini".
Vrijstersziekte, Zie hysterie.
Vroedvrouw,' andere naam

Vuren,

voor Verlos-

1563 inw.

(Johannes Martinus, genoemd
Vrolijk,
Jan) Ned. dierenschilder, 1846/94.
Vrolik, (Gerardus) Ned. anatomist en physioloog, 1775/1859 • prof. te Amsterdam.
(2) (Willem) Ned. anatomist en physioloog, zoon van den vorige, 1801/63 ; prof. te
Groningen.
Vroom, (Hendrik Cornelis) Ned. schilder,
1566/1640.
Vrouwenpolder, gem., Zeel., 976 inw.
Vrouwenziekten, algem. naam voor besmettelijke geslachtsziekten.
Vught, gem., N.-Brab., bij 's Bosch, 6660
inwoners.
Vuistrecht, noemt men wel eons het recht

een Spar.

kundige.

gem., Geld., bij Geldermalsen,

Vurenhout, het hoot dat afkomstig is van
Vuuraanbidding,
het in vele heidensche
godsdiensten voorkomende aanbidden van het
vuur. Men houdt daarbij altijd een heilig vuur
brandend en de aanbidders beschouwen het
als een groote ramp als dit uitgaat.
Vuuren, (Adri rims Cornelis Antonio van)
Ned. literator, gob. 1865 ; red. van de „Residentiebode", lid van de Tweede Kamer.
Vuurland, een groep eilanden ten Z. van
Z.-Am., oppervl. 73,750 K.M. 2 , waarvan
21,048 K.M. 2 tot Argentinie behooren, het

overige deel behlort aan Chili. De bewoners
ongev. 8000 sielen, levee hoofdzakelijk van
vischvangst en jacht.
van den sterkste.
Vuursteen, een dicht, seer hard kieselgeVulcanus, in de Rom. mythologic de god steente ; bij het slaan erop met ijzer of van
twee stukken cp elkander, springt er een
vonkje af. Voorheen algemeen gebruikt om
vuur te waken.
Vuurtorens, zijn groote lichten, die op gevaarlijke plekken in zee, aan de kusten en
aan de havens zijn gebouwd en dienen om
den zeelieden den weg to wizen, to waarschuwen en om aan to geven des nachts waar
zij zich bevinden.
Vuurvast, noemt men stoffen, die bestand
V CLCANUS.
zijn tegen vuur en hate en daarbij niet hun
hardheid verliezen.
van het vuur, de uitvinder der smeed- en
Vuylsteke, (Julius Pieter) Vlaamsch cliclrgietkunst. De Gri. Hephaestus.
ter en schrijver, 1836/1903 ; richtte eenige
Vulgaat, Zie Vulgata.
vereenigingen en tijdschriften op.
Vulgair, plat, laag, gemeeu, alledaagsch.
Vynckt, (Lucas Joseph van der) Vl. sch•ijVulgata, (Lat.) is in de R.-Kath. kerk de ver, 101! 1 779.
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IN, de 23ste letter van het Alphabet, is in
Lat. woorden door de V. vervangen en wordt
nog veel met dezen letter verwisseld. Klinkt
in 't Eng. ongev. als o e w. Ontbreekt in het
Deensch en wordt in 't Zweedsch gebruikt bij
Duitsche letters in plaats van de V, doch in.
Lat. letters wordt de W door de V vervangen. Als afkorting West, Wissel.
Waadtland, (Fr. : Vaud) Zwits. kanton,
aan 't Meer van Geneve en van Neuchatel,
3253 K.M. 2 , 285,050 inw. Meest Fr. sprekend.
Hervormden. Het is een vruchtbaar heuvelland, met in 't 0. eenige bergen ; behoorde
tot 1803 aan Bern, daarna zelfstandig.
Hoofdst. is Lausanne.
Waag, gebouw op markten, a lwaar de verhandelde artikoleit van gemeentewege worden gewogen.
Waaigat, een Russ. eiland in de N.-lijke
I.Tszee, door Holl. ontdekt. Rijk aan pelsdieren.
Waal, linker-mondingsarm van den Rijn,
scheidt zich bij Pannerden of en vereenigt
zich bij Loevenstein met de Maas en vormt
dan vender de Merwede.
(2) (Engelbertus de) Ned. publicist en
schrijver over Indie, 1821/1905.
Waal-Malefijt, (Jan Hendrik de) Ned.
staatsman, geb. 1852 ; directeur der Vrije
Universiteit te Amsterdam, lid van de Tweede
Kamer, red. van de „Stichtsche Courant" en
sedert 1909 minister van kolonien.
Waalre, gem., N.-Brab., bij Eindhoven,
1588 inw.
Waals, (Johannes Diederik van der) Ned.
natuurkundige, geb. 1837 ; was tot 1908 prof.
te Amsterdam.
(2) (Jaqueline E. van der) Ned. schrijfster,
(fel). 1868.
Waalsche gemeente, zie Walen.
Waalwijk, gem., N.-Brab., bij 's-Hertogenbosch, 5003 inw. ; heeft een reeks dorpen,
bekend onder den naam Langestraat. Bestaat
uit looierijen en schoenmakerijen. Grootste
dorp W.
Waalsch, beet het verbasterde Fr., dat de
Walen spreken.
Waanzin, is een geestesziekte, waarbij de
lijder zich allerlei dingen voorstelt, zich
steeds waanvoorstellingen maakt.
Waarde, gem., Zeel., bij Goes, 832 inw.

Waardenburg, gem., Geld., bij Geldermalsen, 1436 inw.
Waarder, gem., Z.-Holl., bij Woerden, 833
111W.

Waart, (H. A. P. de) Ned. musicus, geb.

1863.
Waay, (Nicolaas van der) Ned. schilder,
geb. 1855 ; prof. te Amsterdam.
Wabash, rechter-zijrivier van de Ohio, 805
K.M. lang, 480 K.M. bevaarbaar.
Wachsmuth,
(Kurt) Duitsch philoloog,
1S37/1905.
(2) (Ferdinand) Fr. schilder, 1802/69.
Wachter, (E. G. F. von) Duitsch historieschilder, 1762/1862.
Wackernagel, (Philipp) Duitsch literatunrhistoricus, 1800/77. Prof. te Wiesbaden.
(2) (Wilhelm) germanist, 1806/69 ; prof. te
Bazel.
Wackernell, (Joseph Edmund) germanist,
geb. 1850 ; prof. te Innsbruck.
Waco, stall, staat Texas, N.-Am., 20,686
inw.
Wadai, sultan.tat in 0.-Soedan, 444,550
K.M. 2 , 21 mill. inw. Bergachtig, in 't W.
vlak, met eenige meren. Hoofdst. Abesje. Het
bleef lang voor de Europeanen gesloten. Eerst
in 1873 werd het nader bekend.
Wadden, noemt men de ondiepe plaatsen
in zee, die zelfs bij eb dikwijls droogloopen,
tusschen Friesl. en Gron. en de Ned. N.-zeeeilanden. De grond is meest zeer vruchtbaar.
gem., Z.-Holl., bij Gouda,
Waddinxveen,
5883 inw.
Wadenoijen, gem., Geld., bij Tiel, 1671 inw.
Wadhwan, staat ;n Eng.-Indie, 614 K.M.',
42,500 inw., presidentschap Bombay. Hoofdst.
W., 16.000 inw.
Waelput, (Hendrik) Belg. musicus, 1845/85.
(Maurits) Beig. portretschilWagemans,
der, geb. 1873.
Wagen, Zie Groote Beer en Kleine Beer.
Wagenaar, (Jan) Ned. geschiedschrijver,
1709/73.
(2) (Johan) Ned. musicus, geb. 1862.
(3) (Lion) Ned. Joodsch godgeleerde, geb.
1855 opperrabbijn van Geld. Schreef verschillende werken.
Wagener, (Hermann) Duitsch politicus en
leider der conservatieve partij, 1815/89 ; stelde
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een „Staats- and Gesellschaftslexicon"
samen.
Wageningen, gem., Geld., bij Arnhem, 9665
; rijkslandbouwschool.
Wagenman, sterrenbeeld tusschen Lynx en
Stier.
Wagenrennenj was bij de Gri. en later bij
de Rom. een gaarne geziene wedstrijd tusschen 2-wielige wagens, waarop de bestuur•
der stond, bespannen met meest 4 paarden.
Bij elk volksfeest uitgevoerd.
Wagenvoort,
(Maurits) Ned. literator en
journalist, geb. 1859 ; maakte reizen door
Am., It., Gri., Sp. en Afrika, meest als correspondent van verschillende Ned. bladen.
Wagner, (Adolf) Duitsch staathuishoudkundige, geb. 1835 ; prof. te Berlijn.
(2) (Ernst Leberecht) Duitsch geneeskundige, 1829/88 ;arof. te Leipzig.
(3) (Ferdinand) Duitsch schilder, geb. 1838.
(4) (Rudolf) Duitsch zooloog en anatomist,
1805/64 ; prof. te Gottingen. Bestrijder van
het materialisme.
(5) (Rudolf Johannes) Duitsch scheikundige, 1822/80 ; prof. to Wurtzburg.
(6) (Wilhelm Richard) een der grootste
dramatische componisten, tevens dichter en
achrijver, geb. 22/5 1813. Kapelmeester te
Koningsbergen, to Riga en Maagdenburg ;
ging 1839 naar Parijs, doch keerde 1842
teleurgesteld terug en werd hofkapelmeester
to Dresden. Hij nam deel aan den Meiopstand aldaar en moest vluchten. Leefde
Coen in Zurich, Venetia, Londen, Parijs, doch

W. RICHARD WAGNER.

werd 1863 door koning Lodewijk II naar
Munchen geroepen. Hij vestigde zich 1871 to
Bayreuth, waar '72 de eerste steen gelegd
werd van het volgens zijn ideeen ingerichte
W.-theater. 1876 werd het geopend met zijn
trilogie „Der Ring der Nibelungen". W.
stierf 13/2 1803 te Venetia en werd te Bayreuth begraven. Elk jaar heeft daar een feestvoorstelling plaats met „Der Ring der Nibelungen". W. ontwikkelde in aansluiting van
Weber's muziek, op den grondslag van Gluck
bet muzikale drama tot het hoogste punt.
Van zijn hoofdwerken noemen wij nog „Parsifal", „Fliegende Hollander", „Tannhauser", „Lohengrin", „Meistersinger", waarvan hij den tekst zelf schreef. V erder schreef
hij „Das Kunstwerk der Zukunft" en vele
werken weer.

Wal

(7) (Siegfried) zoon van den vorige, geb.
1869 ; componist on dirigent.
Wagram, dorp, Neder-Oostenrijk, 1000 inw.
5-6/7 1809 overwinning van Napoleon op de
0.-rij kers.
Wahableten, een Mohammedaansche sects,
1750 gesticht, tot het terugkeeren tot den
oorspronkelijken eenvoud. 1818 onderdrukt.
Zij verwerpen de meeste voorschriften van
den Koran ; vormen een staat in Arabi&
Ongev. 1 mill. zielen.
Wahrmund, (Adolf) Duitsch orientalist,
geb. 1827 ; prof. te Weenen. Ook dichter.
Waitzen, stad, Hong. komitaat Pest, aan
den Donau, 16,808 inw.
Wakamatzoe,
hoofdst., Jap. prov. Iwasjiro, 30,000 inw. ; lakwerken.
Wakayama, stad op 't Jap. eiland Hondo,
63,667 inw. ;• haven, katoenindustrie.
Wakefield, stad, Eng. graafschap York,
41,544 inw. ; uitgebreide wolindustrie.
Wal, (Johan de) Ned. jurist en literator,
1816/92.
Walachije,
deel van Rumeniii,
door de Aluta in Groot- en Klein-W. verdeeld, oppervl. 77,480 K.M. 2 ; ongev. ai mill.
inw. ; hoofdst. Boe!Karest.
Walch, (Jan) Ned. dichter en literator,
geb. 1879.
Walcher, (Gustav Adolf) Duitsch geneeskundige, geb. 1836.
Walcheren, eiland van de prov. Zeel., 209
K.M. 2 , ongev. 46,000 inw. ; omgeven door de
0.- en W.-Schel le, N.-Zee en het Sloe.
Hoofdst. Middelburg. Havenstad Vlissingen.
Wald, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Diisseldorf, 18,630 inw. ; staalindustrie.
Waldaigebergte hoogste gebergte van W.'
Rusl. 351 M. hoog.
Brongebied van den
Wolga, Dnjepr en Duna.
Waldburg, een zeer oud Zwabisch adellijk
geslacht, waarvan het grondgebied thans
meest onder Wurttemberg en Beieren staat.
Is in twee linien ver7allen, waarvan een 1903
uitstierf.
Waldeck, vorstendom en bondsstaat van
het Duitsche Rijk. Het grootste deel is gelegen tusschen Westfalen en Hessen-Nassau,
verder het kleinere deel, het vorstendom Pyrmont. Oppervl. 1121 K.M. 2 , (1905) 59,127
inw. Het grootste gedeelte is bergachtig,
hoogste top Ettelsberg, 831 M. hoog. Er is
land- en mijnbouw, veeteelt en textielindustrie. Hoofdst. Arolsen, (1907) 2811 inw.
Grondwet van 1852 ; landdag van 15 laden.
Constitutioneele monarchie. Wordt eigenlijk
door Pruisen bestuurd. De vorsten van W.
stammen van de graven van Schwalenberg.
Het werd verschillende malen in deelen verdeeld on eerst 18 t7 kreeg het zijn tegenwoordige grootte. 1866 tot den N.-Duitschen
Bond.

Wal

W al

773

Walker, (Fransis Amasa) Am. staatsman,
Waldeck-Rousseau, (Pierre Marie Rend)
Fr. staatsman, 1846/1904 ; eenige malen geb. 1840 ; prof. to Newhaven.
Walkyren, waren volgens de Noorsche
minister ; vereenigde de linkerzijde.
Waldemar, naam van 4 Deensche koningen : mythologie de godinnen, die op het slagveld
I, de Groote, 1131/82; werd 1157 koning. waren om de zielen der gevallen helden naar
Onderwierp Noorwegen. II, de Overwinnaar, het Walhalla to voeren.
Wallace, (Alfred Russel) Eng. natuurkun1202/41 ; geb. 1169. III, 13e eeuw. IV, 1340/
75 ; geb. 1317. Streed tegen de Hanze-steden. dige, geb. 1822 ; ging in de richting van
Waldenburg, stad, Pruisisch regeerings- Darwin.
Wallasey, stad, Eng. graafschap Chester,
distr Breslau, 15,105 inw. ; mijnen.
Waldenzen, naam voor een godsdienstige 53,580 inw.
Walle, (Lodewijk van de) Vlaamsch schrijsecte, gesticht door Petrus Waldus, een rijk
koopman uit Lyon, in ongev. 1170. Kwam ver, 1817/55.
(2) (Victor van de) Vlaamsch literator,
door het vrije lezen uit den bijbel spoedig in
conflict met de R.-Kath. kerk en werd 1184 geb. 1849.
Wallensteln, (Albert Eusebius Wenceslaus
verbannen. De secte bleef echter bestaan en
werd daarom bloe lig vervolgd. Sedert 1848 von) hertog van Friedland en Mecklenburg,
Duitsch krijgsoverste in den 30-jarigen oorgeduld.
(Alfred, graaf von) Pruisisch log, 1583/1634 ; hij bracht voor eigen rekeWaldersee,
generaal, 1832/1904 ; opperbevelhebber van ning 20,000 man soldnten op de been en hielp
het internationale leger, dat 1901 Peking binnentrok.
Waldheim, stad, Saksische prov. Leipzig,
12,400 inw.
Waldhoorn, een boom zonder ventielen.
Waldmiiller, (Ferdinand) O.-rijksch schilder, 1793/1865.
(2) pseud. van Duboc (Carl Edouard).
Waldorp, (Antonie) Ned. schilder, 1803/66.
WALLENSTEIN.
Waldstatte, naam voor de 4 oudste en
woudrijke kantons van Zwitsl. : Unterwalde,
den keizer. Doch or aandringen der Kath.
Luzern, Uri en Schwyz.
ontslagen. 1632 opnieuw aangeWaldstatten,
(Johann, vrijheer von) 0. - rijksgrooten
steld. Hij werd weder afgezet wegens het
rijksch generaal en schrijver, geb. 1833.
onderhandelen met den vijand en spoedig
Waldteufel, (Emil) Fr. componist, geb. daarop vermoord.
1837.
Waller, (Hendrik) geb. 1837 ; lid van de
Walen, (Fr. Wallons) een Romaansche Eerste Kamer.
volksstam, afstammend van de oude GalliWallerstein, (Anton) Duitsch componist,
ache Belgen. Be wonen de Belg. prov. Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg, Limburg 1812/1902.
Wallis, (Fr. La Valais) Zwits. kanton,
en ten deals Brabant. Spreken een Fr. dia- 5248 K.M 2 ., 114,438 inw. Bevat de hoogste
lest ; Waalsch. De Fr. Hervormde Kerk wordt en wildste deelen der Zwits.-Alpen. Heeft
meest Waalsche Kerk genoemd.
vele gletschers. Hoofdbedrijven landbouw en
Walensee, een meer in Zwitsl., kanton St. veeteelt. Hoofdst. Sitten
Gallen, 425 M. boven den zeespiegel gelegen ;
(2) pseud. van de schrijfster A. S. C. Op23 K.M. 2 .
Wales, het Z.-lijk deel van Eng., oorspron- zoomer.
Wallons, Zie Walen.
kelijk een zelfstandig vorstendom, doch thans
stad, Eng. graafschap Northumgeheel met En go vereenigd. Oppervl. 19,341 berland, aan de Tyne, 20,932 inw. ; scheepsK.M. 2 . Er zijn in 't Eng. Lagerhuis 34 afgevaardigden. De Eng. kroonprinsen dragen bouw.
Walpole, (Sir Spencer) Eng. geschiedden titel Pring van W. Zie Groot-Britannia. schrijver, 1839/1907 ; schreef een geschiedenie
Walgraef, (Felix) was een Vlaamsch land- van Eng
bouwer, 1842/1903 ; maakte naam als dichter.
Walraven, (IzaUk) Ned. schilder, 1686/1765.
Walgrave,
(Marie
Aloys Constantijn)
Walree, (Jacob Pieter van) Ned. literatov,
Vlaamsch literator, geb. 1844.
1798/1849.
Walhalla, volgens de Noorsche mythologie,
Walsall, stad, Eng. graafschap Stafford,
de plaats waarheen de zielen der gevallen hel- doch sedert 1888 een zelfstandig graafschap,
den gaan. 86,440 inw. ; ijzer- en lederindustrie.
Walterop,
Waliszewskl, (Kasimir) Poolsch schrijver,
(Willem van) Ned. schrijver,
geb. 1849.
geb. 1828.
.
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Waltham, stad, staat Massachusetts, N.- reten en kieren van ledikanten of houtwerk.
Middelen : insectenpoeder, heet water, petroAm., 23,481 inw.
Walther, (Eduard) ,Duitsch doofstommen- leum enz. Huizen met W. zijn moeilijk of in
't geheel niet meer te reinigen.
onderwijzer, geb. 1840.
Wapenkunde, Zie Heraldiek.
Walther von der Vogelweide, Duitsch lyriWappers, (Gustav, baron) Belg. schilder,
cus en minnezanger, ongev. 1170/1230 ; gest.
to Wiirzburg, waar men zijn graf aanwijst. 1803/74.
Warasdin, Kroatisch-Slavonisch komitaat,
Maakte een kruistocht mede.
Walton, stad, Eng. graafschap Lancaster, 2521 K.M 2 ., 267,929 inw. Hoofdst. W., aan
de Drau, 12,930 inw. Zwavelbaden.
11,271 inw.
Ward, (Eduard Matthew) Eng. schilder,
Walton on the Hill, voorstad van Livergeb. 1816.
pool, 54,605 inw.; textielindustrie.
Wareghem, gem., Belg. prov. W.-Vlaande-.
Walvisch, (Balaena) een groot, levendbarend en door longen lucht halend zoogdier. ren, 8350 inw.
Warfum, gem., Gron., bij Onderdendam,
Leeft in de N.-iijke IJszee en kan 18 M.
lang worden en 70,000 K.G. zwaar. Levert 2241 inw.
Waringin, Zie Vijgeboom.
24,000 K.G. traan. Voedt zich met visch,
Warmbloedige dieren, die dieren weer bloed
week- en schaaldieren.
Walvischbaai, een boezem in de W.-kust gemiddeld een warmte heeft van 30-40°.
Warmenhuizen, gem., N.-Holl., bij Schavan Z.-Afrika, Eng.-kolonie.
Walworth, voorstad van Londen, 45,000 inw. gen, 1738 inw.
Warmond, gem., Z.-Holl., bij Leiden, 1872
Wambach, (Emile) Vlaamsch musicus, geb.
inw.; R.-Kath. Seminarie.
1854.
Warna of Varna, stad in Bulgarije, aan de
Warne!, gem., Geld., bij Druten, 5342 inw.
Wan, Turksch-Armenisch vilajet, 42,200 Zwarte Zee, 33,443 inw. ; hoofduitvoerhaveu.
Warno, (Elly) Belg. zangeres, geb. 1857.
K.M2 ., 430,000 inw. Hoofdst. W., 30,000
kustrivier van MecklenburgWarnow,
inw., aan het meer W., 3850 K.M 2 .
Schwerin, 128 K.M. lang, 45 K.M. beva.arWandalen, Zie Vandalen.
Wandelende Jood, was volgens de sage de baar.
Warnsdorf, stad in 13ohemen, 21,150 inw. ;
schoenmaker, Ahasverus, welke Jesus verjoeg toen hij op weg naar Golgatha, op diens textielindustrie.
Warnsveld, gem., Geld., bij Zutphen, 3341
stoep even wilde uitrusten.
(Friedrich Wilhelm) Duitsch inw.
Wanderer,
Warragal, Zie Dingo.
schilder, geb. 1840.
Warrented, (Eng.) gewaarborgd.
Wandsbeck, stad, Pruisisch regeeringsWarren, (Samuel) Eng. schrijver en jurist,
distr. Sleeswijk, 27,966 inw. Hier gat M.
1807/77 ; hoofdwerk : „Diary of a late phyClaudius de „Wansbeckerbote" nit.
W angeroog, Oldenburgsch N.-zee-eilancl, sician ,, .
(2) (Sir Charles) Eng- . generaal, geb. 1 840 ;
7 K.M2 . Zeebadplaats.
(Cornelis Anthony van) Ned. leider der expeditie in Betsjoeanenlanct.
Waning,
Streed 1899/1900 ongelukkig tegen de Boeren
schilder, geb. 1861.
Wanne, dorp, Pruisisch regeeringsdistr. in Z.-Afrika.
(3) (Dr. S. J.) Ned. orientalist en taalgeArnsberg, 23,659 inw. ; steenkoolmijnen.
Wanneperveen, gem., Overijsel, bij Vollen- leerde, 1847/1910 ; was 1879/96 rector van bet
Dordtsche gymnasium en daarna rector van
hove, 1415 inw.
Wanroy, gem., N.-.13rab., bij Boxmeer, het Erasmiaa,nsche gymnasium te Rotterdam.
Warren tie is Rue, Fr. natuurkundige,
1152 inw.
(Hendricus Johannes) Ned. 1814/99.
Wansing,
literator, geb. 1832 ; vertaalde ook nit het It.
Warrington, stad, Eng. graaisehap Lancaster, aan de Mersey-, 61,241 inw.; ijzeren Sp.
Wanssum, gem., Limb., bij Horst, 760 inw. il tdustrie.
Poolsch : Warszawa) Russ.warschau,
Wantsen, een groep van lialivieug,elige inPoolsch gouv., 17,520 K.111. 2 , 1,933,689 inw.
Hoofdst. W., a. d. Weielisel, cells hoofdst.
van Polen, 638,208 inw., waarv. 220,000 Joden.
Er zijn prachtige gebouwen, paleizen, kerken
.

enz. en wolha-adel en industrie. De stad
wordt het eerst 1224 genoemd. Het werd na

de 3e deeling van. Polen een deel van Pruisen.
wemmuls. 1807 werd bet de hoofdst. van het groothersecten, 0. a. de weeg- of wandluis. Zuigt togdorn. W. 1813 werd het door This]. c_rf.'-

wel het blot(' &r- mun!, (.1)en af, (loch Leh, In nomon. 1:i_ ,,-,L m11,.n 1n opstand, Ln,tst 103.
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Wartburg, een bergslot nabij Eisenach,
bekend door den dichterswedstrijd 1207 aldaar
gehouden. Bekend onder den naam van
„Wartburgerkrieg". Luther woonde er eenige
raaanden.
Wartensieben, (H. Alex. Wilh., graaf von)
Pruisisch generaal, geb. 1826 ; schreef over
de oorlogen van 1866 en 1870/71.
Warthe, rechter-zijrivier van de Oder, 694
K.M. lang, 425 K.M. bevaarbaar.
Eng. graafschap, 2292 K.M. 2 ,
Warwick,
897,678 inw. Er is land- en tuinbouw, veeteelt en industrie. Hoofdst. W., 11,889 inw. 3

industre.
(2) havenstad, staat Rhotle-Island, N.Am., 21,316 inw.
(3) (Richard de Beauchamp, graaf van)
gunsteling van koning Hendrik V, gest. 1439.
Leidde het proces van Jeanne d'Arc.
Wasa, Finsch-Russ. gouv., 41,711 K.M 2 .,
460,460 inw. Hoofdst. Nicolaistad.
Waschbeer, Procyon lotor) eon beersoort.
Wassau, Zie Vogesen.
Washington, (George) de stichter der N.A.m. onafhankelijkheid en le president der
Ver.-Staten, geb. 22/2 1732 ; hij was een rijk
planter te Virginity. Hij nain (Alter dienst
en muntte spoedig nit. 1775 werd hij tot
0,7

C

C . WASHINGTON.

opperbevelhebber gekozen tegen de Eng.
Hierbij legde hij een schitterende bekwaamheid, naast volharding, aan den dag. Na de
erkenning der onafhankelijkheid hielp hij de
grondwet tot stand brengen en werd hij 1789
tot president gekozen, 1793 weder en 1798
nogmaals, maar hij bcdankte toen. Gest.
14/2 1799.
(2) staat der Ver.-Staten van N.-Am., aan
den Stillen-Oceaan, 179,170 K.31 2 ., 518,103
inw., waarvan ongev. 10,000 Indianen. Het
is rijk aan mineralen ; werd 1853 territorium
en 1889 staat. Hoofdst. Olympia.
(3) bondshoofdst. der Ver.-Staten, zetel
der regeering en het Congres, 278,718 inw. ;
ald. o. a. het kapitool (paleis voor het Congres), het Witte Huis (paleis van den president) ; verder musea, scheepswerven enz.
Ook industrie.
Joseph
von)
(Wilhelm
Wasielewsky,
Dnitsch violist en schrijver over muziek,
1S32:96.
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Wasmes, gem., Belg. prov. Henegouwen,
15,100 inw. ; steenkoolmijnen.
Waspik, gem., N.-Brab., bij Waalwijk,
3260 inw.
Wassenaar, gem., Z.-Holl., bij 's-Rage,
4070 inw.
Wassenaar, een zeer oud Hon. geslacht.
(1) Philips, heer van W., gest. 1428 ; werd
met het burggraafschap van Leiden beleend.
(2) Hendrik van W., gest. 1447 ; streed tegen
het huis van Arkel. (3) Jan van W., gest.
1494 ; streed tegen de Kabeljauwschen. (4)
Jan van W., gest. 1523 ; bekend uit de oorlogen tegen Geld. en Fries!., werd door Karel v.
Egmond gevangen genomen. Later stadhouder van Fries!. (5) Jacob van W., heer van
Obdam, 1610/65 ; hoewel hij ;een practische
kennis van het zeewezen had, werd hij toch
tot admiraal benoemd. Streed met succes in
de 0.-zee tegen de Z -w., doch vie! in den
slag tegen de Eng. in de N.-zee.
Wassenaer van Catwijck, (Mr. Otto Jacob
Eifelanus, baron van) lid van de Tweede
Kamer, geb. 1856.
Wassenaer van Rosande, (J. D., baron
van) lid van de Eerste Kamer, geb. 1851.
Wassermann,
(Jacob) Duitseh schrijver,
geb. 1873.
jaw
W. assilkow, stad, Russ. gout. Kiew, 17,824
Wassmann, (Erich) Duitsch Priester, geb.
1857 ; trachtte de natuurwetenschap met het
geloof te verbindm.
(Louis Etienne) Fr. schilder,
Watelet,
1782/1866.
Water, is een verbinding, van 1 atoom zuurstof en 2 atomen waterstof. Komt in de
natuur seer rijkelijk voor, bedekt het grootste
deel der aarde. Is seer nuttig voor het geheele leven.
Waterbury, stad, staat Connecticut, N.Am., 45,859 inw. ; metaalindustrie.
Waterfort, Iersch graafschap, prov. Munster, 1868 K.M 2 ., 87,030 inw. ; landbouw,
veeteelt, visseherij. Hoofdst. AV., 26,743 inw. ;
hall del, scheepsbouw, industrie.
Watergang, dorp, gem. Landsmeer, N.Holl.
Watergas, is een gasmengeling van waterstof, kooloxyde en koolzuur. Wordt gevormd
door waterdam.p over gloeiende kolen of
cokes te leiden. \Toor verschillende doeleinden
gebruikt.
Watergeuzen, naam voor die Geuzen, die
den strijd te water voerden. Waren met minder dan zeeroovers. Namen 1 April 1572 Den
Briel in.
Watergraafsmeer, gem., N.-Holl., bij Amsterdam, 7411 inw.
Waterhoen, naam voor verschillende watervogels, zijn rneest moerashoenen.
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gem., Z.-Holl., bij Naaldwijk, uit. Richtte 1774 met Boulton een machinefabriek op. Gest. 25/8 1819.
Waterjuffers, (Libellunina) een fam. van
netvleugelige insecten ; zijn slank en kunnen
goed vliegen. De mannetjes en wijfjes hebben
meest verschillende kleuren. Zij voeden zich
met andem kleinere insecten. De larven leven
in stilstaande wateren, waar zij ongev. eOn
jaar verblijven.
Waterlandkerkje, gem., Zeel., bij Oostburg, 577 inw.
Waterloo, dorp, Belg. prov. Brab., 4000
J. WATT.
inw. ; bekend door den slag, 18/6 1815, tusschen Napoleon I en Eng., Ned. en Pruisen, (2) (George) Eng. natuurkundige, geb.
1851.
waarbij de eerste verslagen werd.
(3) een electrische maateenheid, stelt het
(2) stad, staat Iowa, N.-Am., 12,580 inw.
product voor van de electromotorische kracht
(3) (Anthony) Hon. schilder, 1598/1670.
Waterloo with Seaforth, stad en badplaats en stroomsterkte (1 volt x 1 ampere = 1
bij Liverpool, graafschap Lancaster, 23,000 watt).
Wattenbach, (Wilhelm) Duitsch geschiedinw.
Watermael-Boitsfort, gem., Belg. prov. schrijver, 1819/97 ; prof. te Berlijn.
Wattenscheid, stad, Pruisisch regeeringsBrabant, 8450 inw.
Waterman, het lle teeken van den dieren- distr. Arnsberg, 20,295 inw. ; steenkoolriem ; cen sterrenbeeld aan den Z.-lijken mijnen.
Wattez, (Omer) Vlaamsch schrijver, geb.
hemel.
Waterpokken, een niet zeer gevaarlijke 1857 ; schreef o. a. „De droom eener moohuidziekte, meest bij kinderen. Het uitslag der", „Van twee koningskinderen".
Wattrelos, fabrieksstad, Fr. dep. Nord,
gelijkt veel op pokken.
(Eng.) waterdicht, tegen 11,789 inw.
Waterproof,
Watts, (George) Eng. schilder, 1820/1904.
water bestand.
Waubach, i dorp, gem. Ubach-over-Worms,
Waterschoot van der Cracht, (W. S. J.
i
van) Ned. jurist, geb. 1845 ; lid van de Eerste Limb.,
700 nw.
Wausau, stad, staat Wisconsin, 12,354
Kamer.
Waterslang, een helder sterrenbeeld aan
Wauters, (Alphol.se) Belg. geschiedschrijden N.-lijken hemel. Heeft 153 sterren voor
ver, 1817/98.
het bloote oog /ichtbaar.
(2) (Alphonse) Belg. aardrijkskundige, geb.
Waterstof, een reuk en smakeloos gasvormig element, dat met zuurstof het water 1845 • stichter en red.-directeur van het blad
vormt. Kan uit het water gehaald worden „Mouvement geographique".
(3) (Emil Charles) Belg. schilder, geb. 1846.
door middel van kalium en natrium. Onder
Wavertree, stad, Eng. graafschap Lancashoogen druk en !age temperatuur verdicht
het zich tot vloeistof ; het is zeer brandbaar ter, 43,910 inw.
Wavre, stad, Belg. prov. Brabant, aan de
en geeft de hoogste hitte.
8100 inw.; 18/6 1815 slag tusschen Fr.
Watertown,
stad, staat New-York, N.- Dijle
Pruisen
.
en
Am., 21,696 inw. ; papierindustrie.
w
Z eedsch eiland bij Stockholm,
Waterzucht,
(Hydrops) is een ziekelijk© 17 02 inw. ; badplaats.
ophooping van vocht (lymphe) in de weefsels
Wazenaar, (Amlnd de Vos, genoemd) Zie
en holten van het lichaam, waardoor cen op- Vos (Amand de).
zetting van het geheele lichaam pleats heeft.
Webb, (Sidney) Eng. economist, geb. 1859 ;
Oorzaak is gebrekkige stoelgang, verkeerde schreef o. a. „Socialism in Eng."
bloedsomloop. Middelen daartegen o. a. opWeber, (Albert) Duitsch indialoog, 1825/
wekking van den stoelgang en zweetdrijvende 1901 ; prof. te Berlijn. Schreef „Geschichte
middelen beteren de ongesteldheid spoedig.
der Hindou Litteratur".
Watford, stad, Eng graafschap Hertford,
(2) (Bernhard Anselm) Duitsch componist,
29,023 inw.
1766/1821 ; kapelmeester te Berlijn.
Watlingseilann, Zie San-Salvador.
(3) (Friedrich Wilhelm) Duitsch dichtor,
Watson, (William) Eng. dichter, geb. 1858. 1813/94.
(2) (John) Eng schilder, 1832/92.
(4) (Gottfried) Duitsch muziektheoretieus
Watt, (James) Eng. uitvinder der stoom- en componist, 1779/1839.
(5) (Jean) Fr. musicograaf, 1818/1902.
machine, geb. 19/1 1736; vond ook den con(6) (Wilhelm Eduard) Duitsch natuurkundensator, den indicator en de veiligbeidsklep
Wateringen,

2378 inw.

.
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dige, 1803/91 ; prof. te Gottingen. Legde met
Gauss de eerste electro-magnetische telegraaf aan. Zeer verdienstelijk op 't gebied
van aardmagnetisme.
(7) (Karel Maria Friedrich Ernst, vrijheer
von) Duitsch opera-componist, 1786/1826 ;

WEBER (Zie no. 7).
schepper der populaire en romantische opera,
o. a. „Sylvana" (zijn hoofdwerk), „Freischiitz", „Oberon", verder vele liederen.
(8) (Ernst von) Duitsch reiziger en agitator tegen de vivisectie, 1830/1902 ; schreef
0. a. „Folterkammern der Wissenschaft".
Webster, (Augusta) Eng. dichteres, 1837/94.
(2) (Nod) Am. philoloog, 1758/1843 ; stelde
het Groot-woordenboek der Eng. taal samen.
(3) (Thomas) Eng. schilder, 1800/86.
Wedde, gem., Gron., bij Winschoten, 3146
inw.
Wedekind, (Ant. Christian) Duitsch geschiedschrij ver, 1763/1845.
(2) (Frank) Duitsch dichter, geb. 1864 ;
schreef o. a. „Der Erdgeist".
W ederdoopers, Anabaptisten, een Christelijke secte, die den kinderdoop verwerpt,
daar zij het geloof en den doop laten afhangen
van den wil van den doopeling. leder die zich
daarbij aansluit moet zich opnieuw laten
doopen, waarvan zij hun namen dragen. Zij
traden het meest op in de eeuw der hervorming en waren toen vooral bekend door hun
communistische ideeen. Zij traden o. a. onder
Jan van Leiden (zie Beukels) te Munster op.
IIit hen zijn de Mennonieten voortgekomen.
Wedgwood, (Josiah) Eng. pottenbakker,
1730/95 ; grondlegger der Eng. aardewerkindustrie.
Wednesbury, stad, Eng. graafschap Stafford, 26,544 inw. ; metaalindustrie, steenkoolmijnen.
Wee, (Jan i - rans van der) Vlaamsch
tooneelschrijver, geb. 1851 ; meest blijspelen.
Weegluis, zie Wantsen.
Weegschaal, het zevende teeken van den
dierenriem.
Weekdieren, (Mollusca) een vormrijke afdeeling van het dierenrijk, waarbij dieren
met een geheel ongeleed lichaam en met
ongelede aanhangsels. Vele soorter. scheiden

wah

een stof nit, die in 't water verhardt en een
beschermend pantser vormt. Zij hebben gees
uit- of inwendig geraamte. De jongen worden
geboren meest uit eieren, doch ook wel in 1
moederlijk lichaam. Zij leven meest in zee,
doch ook in zoetwater.
Weele, (H. J. van der) Ned. schilder, geb.
1852.
Weenen, (Duitsch : Wien) rijkshoofd- en
residentiestad van O.-rijk-Hong., aan den
Donau en 167 M. boven den zeespiegel gelegen, (1907) 2,021,000 inw., waarvan 45,000
Protestanten en 125,000 Joden. Overigens
Roomsch- of Gri. Kath. Er zijn prachtige
paleizen, gebouwen, musea enz. Het is het
middelpunt van het geheele verkeer van 0.rijk en heeft een uitgebreide industrie. Is
een der schoonste Europeesche steden, heeft
in den omtrek vele villa's. Heette in den
Rom. tijd Vienna, werd in 1160 residentie
der markgraven en kreeg 1221 stadsrechten.
Werd verschillende malen belegerd en ingenomen, o. a. 1805 en 1808 door de Fr. 1814/15
congres tot regeling der verwarde staatkundige zaken van alle landen, na den val van
Napoleon.
Weerd, zie Weert.
Weerdt, (Andr:rts de) Vlaamsch dichter,
1825/95 ; vele zijuer liedjes worden op muziek
gezet.
Weerlicht, naam voor de lichtflikkeringen
van verwijderde onweders.
Weerplicht, is de plicht, die de Staat de
burgers oplegt, tot het deelnemen aan den
krijgsdien st.
Weerseloo, gem , Overijsel, bij Oldenzaal,
4695 inw.
Weert, gem., Limb., aan de Z.-Willemsvaart, 10,108 inw.
(2) (Anna de) Belg. schilderes, geb. 1865.
(3) (Jan de) Zie Werth.
Weesp, gem., N.-Holl., bij Hilversum,
7219 inw. ; cacaofabriek.
Weesperkarspei, gem., N.-Holl., bij Hilversum, 2523 inw.
Wefers Bettink, (Hendrik) Ned. pharmacoloog, geb. 1830 ; prof. te Utrecht.
Wega, ster van de eerste grootte in de Lier.
Wegele, (Franz Xaver) Duitsch geschiedschrijver, 1823/17 ; schreef o. a. „Dante
Alighieris Leben and Werken".
Wegelius, (Martin) Finsch musicus, geb.
1846.
Wegener, (Karel Friedrich Wilhelm Georg)
Duitsch reiziger en schrijver, geb. 1863.
Weghe, (Victorien van de) Vlaamsch dichter, 1834/1900 ; schreef o. a. „Krijg en
Vrede", „Denderloover".
Wehi, (Feodor) Duitsch schrijver, 1821/90;
was 1869/84 hoofd van het hoftheater to
Stuttgart. Schreef o. a. „Alter schiitzt vor
Thorheit nicht".
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(2) (Nannie van) Ned. schrijfster ; schreef
(6) (Johann Baptist) Duitsch geschied0. a. „De Boschjes-club", „Het moeielijke schrijver, 1820/99 ; schreef een wereldgeschiebegin"
denis (op Kath. standpunt).
Wei, heet de overblijvende vloeistof van de
Weissenbruch,
(Jan Hendrik) Ned. sailmelk als de kaasstof er of is geschept.
der, 1824/1903.
Welohsel, (Poolsch Wisla) rivier in O.-rijk,
Weissenburg, Zie Unter-W.
Polen en Pruisen, mondt in de 0.-zee, 1060
Welszenfels,
stad, Pruisisch regeeringsK.M. tang, bijna geheel bevaarbaar.
distr. Merseburg, aan de Saale, 28,201 inw. ;
Weidum, dorp, gem. Baarderadeel, Friesl. industrie, bruinkoolmijnen.
Weigand, (Fr. L. Karel) Duitsch germaWeiszensee,
(Neu) vooroord van Berlijn,
nist, 1804/78 ; stelde een „Deuts3hes Worter- 38,000 inw.
buch" samen.
Weiszeritz, linker-zijrivier van de Elbe, bij
Weigl, (Jozef) Duitsch musicus, 1766/1846. Dresden.
Wei-hai-wei, een oorlogshaven, oorspronkeWeitling,
(Wilhelm) Duitsch communist,
lijk van de Chin., aan de Chin. zee. 1895 door 1808/71 ; was kleermaker. Ging 1849 naar
de Jap. veroverd en 1898 aan Eng. verpacht; Am. en woonde en werkte in New.-York.
738 K.M. 2 , 123,750 inw.
Schreef o.a. „Das Evangelium eines armen
Weiland, (Petrus) Ned. taalkuiidige, 1754j Sunders", „Die menschheit, wie sie ist and
1842.
sein sollte".
(Jozef, ridder von) O.-rijksch tooWeitmar, dorp, Pruisisch regeeringsdistr.
neelschrijver, 1828/89 ; prof. te Weenen.
Arnsberg, 14,996 inw.; steenkoolmijnen.
Weimar, hoofdst. van het groothertogdom
Weitzel, (August) Ned. generaal en staatsSaksen-Weimar, aan de Ilm, 28,489 inw. ; man, 1816/96 ; diende in Indie. Was minister
residentieslot enz. De industrie komt er tot van oorlog.
ontwikkeling.
Weitzmann,
(K. Fr.) Duitsch musicus,
Weingartner, (Paul Felix Edler von AIiinz- 1818/80.
berg) verdienstelijk 0.-rijksch componist en
Weivlies, naam voor verschillende dunne,
dirigent, geb. 1863; was 1891/98 kapelmees- gladde, doorschijnende vliezen in 't lichaam,
die de verschillende lichaamsdeelen omsluiten.
Welfen, een oud adellijk geslacht, reeds tijdens Karel den Groote genoemd. De latere
afstammelingen bezetten den troon van
Brunswijk, Hannover en Eng. De linie van
Eng. s'tierf met koningin Victoria uit. Van.
Brunswijk en Hannover onttroond. De aanhangers van beide huizen licetten W. (In It.
Guelfen).
WEI NGARTNER .
Welfenfonds, een fonds, gesticht tot agitater to Berlijn. Schreef ook eenige werken tie voor het huis W., door Bismarck reptilienfonds genoemd. Eenige afstammelingen
over muziek.
Weinlig, (Christian Theodor) Duitsch coin- nit het buis W. genieten hiervan een route.
Welhaven,
(Johan S. C.) Noorweegseh.
ponist, 1780/1842.
Weinwurm, (Rudolf) 0.-rijksch componist, dichter, 1807/73.
Wellhausen, (Julius) Duitsch godgeleerde
geb. 1835.
Weinzierl,
(Max, ridder van) 0.-rijksch en orientalist, geb. 1844 ; prof. te Gottingen.
Vooral bekend door zijn onderzoekingen naar
Illusions, 1841/08.
Weise, (Klara) Duitsch sehrijfster voor de het ontl3taan van bet Oude-Testament.
Wellingborough,
stad, Eng. graafsehap
jeugd, pseud. Klara Cron, 1823/90.
,•hilder, Northampton, 18,412 inw. ; zijde en kantWeishaupt, (Viktor) thaseli
i ndustrie.
1848/1905.
Weismann, (August) Duitsch zooloog, gel).
1834; prof. te Freiburg.
Weiss,
(Bernhard) Duitsch godgeleerde,
gob. 1827 ; prof. to Berlijn.
(2) (Johannes) Duitsch godgeleerde, zoon
van den ► orige, geb. 1863; schreef verschillend° werken.
(3) (Charles) Fr. geschiedschrijver, 1812/64.
(4)
(Edmund) O.-rijksch sterrenkundige,
WELLINGTON.
1`i7 ; prof. le Weem2n.
Wellington, cArtintr Welle-ley, 11
van)
(5) (Johann) Duitsch organist, geb. 1850. Eng.
veldhee• en staatsman, 1769/1852 ;
-
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diende eerst in Kaap-kolonie, screed daarna
in Spanje en Port. tegen de Fr. Hie1p Napoleon bij Waterloo verslaan. Daarna in staatkundige betrekkingen.
(2) hoofdst. van Nieuw-Zeeland, aan de
Cookstraat, 43,638 inw. ; uitvoerhaven.
Wets, stad in Opper-O.-rijk, 12,187 inw.
(Henri) Fr. schrijver, geb.
Welschinger,
1846.
Welter, (Willem Leonard) Ned. dichter,
geb. 1849.
Weltevreden, een schoone en aanzienlijke
voorstad van Batavia ; buitenverblijf voor den

gouverneur.
Wemeldinge, gem., Zeel., bij Goes, 2100
inw.
Wenceslaus, naam voor eenige Boheemsche
koningen : (1) I, de heilige, hertog van Bohemen, 907/35. (2) I, koning van Bohemen,
1205/53. (3) II, koning van Bohemen, Polen
en Hong., 1270/1305 ; kwam op 8-jarigen leeftijd op den troon. Otto van Brandenburg
regeerde voor hem. (4) Duitsch keizer, geb.
1359 ; kwam 1364 op den troon van Bohemen
(als W. IV) en 1378 als opvolger van zijn
vader op den Duitschen troon. Werd door 4
keurvorsten 1400 afgezet, opgevolgd door zijn
broeder Sigismond. Gest. 1419.
Wencker, (Joseph) Fr. schilder, gel). 1848.
(W. J.) Ned. paedagoog„ geb.
Wendel,
1827 ; was directeur der Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Middelburg. Schreef
verschillende werken.
Wenden, een tak der Slaven, •oonde in de
6e eeuw reeds in N.- en 0.-Duitschl., thans
nog in Lausitz, waar nog het Wendisch 14C-

sproken wordt.
Wenermeer, meer in Z.-W. Zweden, 3975
K.M. 2 ; neemt 30 rivieren op.
Wenlock, stad, Eng. graafschap Shrop,
15,866 inw.
Wennerberg, (Gunnar) Zweedsch dichter en
staatsman, 1817/1902.
(Justus Henricus) Ned. godgeWensing,
leerde, 1808/80 ; prof. in de kerkgeschiedenis.
Was priester.
Wensink, (Joh. Willem) Ned. musieus, geb.

1851.
Wentholt, (J.) Ned. marine-officier en
sedert 1906 minister van marine, geb. 1851.
Wentsjou, havenstad , Chin. prow. Tsjekiang, 80,000 inw.
Wenzel, zie Wenceslaus.
Werdau, fabrieksstad, Saksische prow.
Zwickau, 19,355 inw. ; textielindustrie.
Wereld, naam voor het geheel der zichtbare dingen ; ook wel naam voor de aarde
(zie aid.). Verder naam voor verschillende
deelen, die een geheel vormen, b.v. de menschen W., de dieren W., de groote W.
Wereldgeestelijkc, een geestelijke, die buiten het klooster leeft.

Wer

Wereldgeest of wereldziel, ook wel algeest,
volgens verschillende wijsgeeren een geest,
een ziel, die alles bestuurt en beheerscht, zooals de ziel in een lichaam, welke een deel van
dien algeest is.
i oorweegsch schilder,
Werenskiold, (Erik) N
geb. 1855.
Werfdepot, (Koloniaal) noemt men het
militaire depot te Harderwijk, tot aanvulling
van de manschappen in de overzeesche bezittingen.
(Adriaan van der) Ned. schilder,
Werff,
1659/1722.
(2) (Pieter Adriaanszoon van der) de burgemeester van Leiden, welke bij de belegering dier stad door de Sp. een groote volharding aan den dag legde, 1529/1604.
Werken, (De) gem., N.-Brab., 3230 inw.
Werkendam, gem., N.-Bra,b., bij Heusden,
3510 inw.
Werkhoven, gem., Utrecht, bij Wijk-bijDuurstede, 907 inw.
Werkstaking, een meer en meer in toepassing gebracht strijdmiddel van het georganiseerde proletariaat em patroons of werkgevers te dwingen betere levensomstandigheden te scheppen voor de in lmn dienst
staande arbeiders. Ook wel voor politieke
doeleinden toegepast, 0. a. voor algern. kiesrecht, opheffing of toepassing van een wet
enz. In die gevallen is een staking tegen den
staat of de regeering gericht. Reeds in de
oudheid komen dergelijke bewegingen voor,
dock sedert kort hebben de arbeiders zich
nationaal en internationaal vereenigd, waardoor derving van loon ten deele door andere
arbeiders wordt gedekt, soms uit weerstandskassen, daarvoor opgericht, doch meest door
vrijwillige gaven. Op deze wijze staan de
patroons meer en meer voor krachtige bewegingen, soms voor een onwrikbare macht, en
de staat voor een reusachtige massa-staking,
die het verkeer, eigenlijk het leven, stillegt.
De stakingen komen voor, meest na lang
overleg,, samensprekin ,-, en onderhandeling tusschen beide partijen, doch soms onverwachts,
goed georganiseerd en door een zeker deel
der arbeiders gepropageerd (directe actie), en
ook wel spontaan, soms zelfs zonder verband
of onderhandeling, voortkomend uit een lang
onderdrukt gevoel van verzet. Juiste statistieken van werkstakingen zijn nog niet verschenen. Wel worden door de meeste landen
opgaven gedaan, doch deze kunnen nog niet
vertrouwd worden.
Werkwoord, (Verbum) een woord dat een
werking te kennen geeft, door het onderwerp
verricht.
Wermelskirchen, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Dusseldorf, 15,469 inw. ; textielindustrie.
Wermeskerken, (Henri van) Ned. schrijver,
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West, *) windrichting, tegenover 0. ; links
geb. 1882 ; schreef o. a. „Hollandsch Binnenvan de N.-pool.
huisje".
West-Australle, een der Australische
Wermland, prov. van Zweden, 19,314
K.M. 2 , 260,000 inw.; vruchtbaar, schoon bondsstaten, op het vasteland van Austr.,
2,527,883 K.M. 2 , 182,553 inw. ; meest onbergland. HoofdA. Karlstad.
Werner, (Abraham Gottlob) Duitsch mine- vruchtbare, waterarme streken, doch rijk sae
raloog, 1760/1817 ; grondlegger der geognosie. goudvelden. Hoofdst. Perth.
Westbroek, gem., Utrecht, bij Maarseen,
Was prof. te Freiburg.
1030 inw.
(2) (E.) pseud. van E. Buerstenbinder.
West-Bromwich, stad en graafschap in
(3) (Friedrich Ludwich Zacharias) Duitsch
tooneelschrijver, 1768/23 ; gaf verschillende Eng., bij Birmingham, 65,172 inw.; ijzer- en
tooneelstukken in 't licht, welke alle opge- glasindustrie.
Westcott, (Brooke Foss) Eng. godgeleerde,
voerd werden. Verkeerde met de geleerdste
en adellijkste mannen van zijn tijd, doch leed geb. 1825 ; bisschop van Durham. Schreef
een zonderling leven ; maakte vele reizen, verschillende werken.
voorstad van Liverpool,
West-Derby,
huwde 3 maal en liet zich steeds weer scheiden. Ging tot het Kath. geloof over en werd 38,291 inw.
Westdongeradeel, gem., Friesl., bij Dokpriester.
kum, 7829 inw.
(4) (Fritz) Duitsch schilder, geb. 1827.
Westdorpe, gem., Zeel., bij Axel, 1797 inw.
(5) (Karl) Duitsch schilder, 1808/94.
Westenberg, tCarel Johan) Ned. schrijver,
(6) (Theodorus) Ned. vioolvirtuoos, geb.
geb. 1862 ; schreef over Indio verschillende
1863.
(7) (Anton Alex. von) Duitsch schilder, werken.
Westend, deel van Londen. Woonplaats der
geb. 1843.
Werre, linker zijrivier van de Weser, 98 rijken.
(Cornelis) Ned. remonstrant
Westerbaen,
K.M. lang.
godgeleerde en schrijver, 1764/1832.
Werst, Russ. afstandenmaat, 1066.70 M.
Westerbork, gem., Drente, bij Hoogeveen,
Werth, of Jan de Weert, een Beiersch
generaal uit den 30-jarigen oorlog, 1600/52 ; 3066 inw.
Westerbotten, N.-Zweedsche prov., 59,098
ging in dienst bij het leger van Tilly, was
K.M. 2 , 143,735 inw. Hoofdst. Arme.
1638/42 Fr. krijgsgevangene.
Westergotland, Zweedsche prov., 18,574
Wertheim, (Jacob Leon) Ned. literator,
K.M. 2 , 600,000 inw.
1839/82.
Westerhoven, gem., N.-Brab., bij EindhoWerther, (Julius) Duitsch tooneelschrijver,
een, 590 inw.
geb. 1838.
Westerland, dorp op 't eiland Wieringen.
of ruggegraat, (Columna
Wervelkolom
(Gerard Frederik) oprichter
Westerman,
vertebralis) de beenige, stevige, samengestelde buis, die door het lichaam vanaf de en directeur van het genootschap Natura
hersenen tot bet bekken loopt. Bevat het Artis Magistra, 1808/90.
Westersche kerk, in tegenstelling met de
ruggemerg. Bestaat bij den mensch uit 24
Gri. of Oostersche kerk, de R.-Kath. kerk.

wervels.

gem., N.-Holl., bij Enkhui-

Wervershoof,

zen, 2426 inw.

Westervoort,

gem., Geld., bij Arnhem,

1887 inw.

Westerwolde, een voormalige heerlijkheid
in Gron.
Westfaalsche vrede, werd na 4 jaar onderPruisisch regeeringsdistr.
Diisseldorf, 22 54
inw., aan den Rijn ; handelen 24/10 1648 te Munster afgesloten
en maakte een einde aan den 30-jarigen oorscheepvaart, industrie.
Wesenhagen, (Alex Constantijn) Ned. log. Duitsclil. moest hierbij vele stukken
Wervik,

gem.,

Belg. prov. W.-Vlaande-

ren, 9100 inw.
Wesel, stad,

,

jurist, geb. 1844 te Paramaribo ; schreef ver- grondgebied vistaan.
Westfalen, Pruisische prov., 20,214 K.M.',
schillende werken over Suriname.
Wesley, (John) stichter van het Metho- 3,618,090 inw., waarvan 51 % Kath. Het is
meest bergland, o. a. Wezergebergte en Tendisme, 1703/91.
Wespen, (Vespidae) een fam. van vliesvleu- toburgerwoud. Vele bevaarbare rivieren. Het
gelige insecten, verschillen door hun slankero is rijk aan delfstoffen, o. a. : steenkool,
gedaante van de bijen. Riiim 900 soorten. ijzer, zink en koper. Er is veel industrie.
Wessem, gem., Limb., bij Roermond, 976 Hoofdst. Munster. Het was 1807/13 een
koninkrijk, door Napoleon gesticht.
inw
Wessex, een der oud-Angel-Saksische rijken
in Eng., ongev. 500 gestieht. Later werrlen
*) Woorden met West, hierop niet voorkode omliggende rijkjes or bij gevoegd en het
mend, voeke men op het woord zelf.
gehee I Anglia genoemd.
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Westfield, stad, staat Massachusetts, N.- huis Coburg-Gotha regeert in Belg., Port.,
Rumenie en Groot-Britannia.
Am., 12,310 inw.
Weustenraad, ( Wilfred) Vlaamsch dichter,
West-Friesland, oude naam voor het N.-lijk
1860/78.
deel van N.-Holl.
Wevelgem, gem., Belg. prov. W.-Vlaandeeen deel der Goten, traden
West-Coten,
382 aan de zijde van de Rom., stichtten een ren, 7600 inw.
Wexford, Iersch graafschap, prov. Leinrijk, dat door de Arabieren onderworpen
ster, 2333 K.M. 2 , 103,860 inw. Hoofdst. W.,
werd.
0.-voorstad van Londen, aan de monding van de Slaney, 11,154 inw.;
West-Ham,
wolweverijen.
267,308 inw.
Weyer, (Syrain van de) Belg. jurist en
West-Hartlepool, voorstad van Hartlepool,
staatsman, 1802/74 ; prof. to Brussel. Nam
Eng. graafschap Durham, 62,614 inw.
algem. naam voor de geza.- deel aan de Belg. omwenteling en was later
West-Indio,
menlijke eilanden en eilandengroepen tus- minister.

Weyler y Nicolau, (Valeriano) Sp. geneschen N.- en Z.-Am., omvat Groote en Kleine
Antillen en de Bahama-eilanden. Zie ook Suri- raal, geb. 1838 ; bekend uit den Carlistenoorlog en de opstanden in Cuba. 1901/2
name.
West-lndische Compagnie, werd naar het, minister van oorlog.
Weymouth, stad, Eng. graafschap Dorset,
voorbeeld der 0.-Ind. Comp. opgericht,
bloeide slechts kort en werd 1674 opgeheven. 19,831 inw. ; haven en zeebadplaats.
Weyprecht, (Karl) O.-rijksch N.-poolreizigem., Zeel., op Walcheren,
Westkapelle,
ger, 1838/81.
1992 inw.
Weyse,
(Christoph
Ernst Friedrich)
Westmaas, gem., Z.-Holl., bij 's-GravenDeensch componist, 1774/1842.
deel, 878 inw.
Zweedsche prov., 6915
Weyssenhoff, (Jozef) Poolsch romanschrij.
Westmanland,
ver, geb. 1860.
K.M. 2 , 148,271 inw. ; hoofdst. Westergs.
Wezel, (Mustela vulgaris) een martersoort,
Westmeath, Iersch graafschap, prov. Leinster, 1835 K.M.', 61,527 inw. Hoofdst. Mil- leeft meest in de Z.-lijke helft van Europa.
Wezep, dorp, gem. Oldenbroek, Geld.
lingar.
What Cheer City, stad, staat Iowa, N.Westminster, stadsdeel van Londen ; aldaar W. abdij, W.-brug, parlementsgebouw. Am., 25,200 inw.
Eng. graafschap, 2027
Wheatstone,
(Sir Charles) Eng. natuurWestmoreland,
kundige, 1802/75. prof. to Londen ; was ald.
K.M. 2 , 64,305 inw. Hoofdst. Appleby.
Weston super Mare, stad, Eng. graafschap fabrikant van muziekinstrumenten. Hij vond
Somerset, 19,047 inw. ; zeebadplaats.
een naaldtelegraaf, sneltelegraaf, registreerWest-Romeinsche rijk, Zie Rome.
apparaat en een alarmsignaal uit.
Weststellingwerf, gem., Friesl., 16,556 inw.
Wheeling, stad, staat W.-Virginia, aan de
West-Virginia, staat der Ver. Staten van Ohio, 38,878 inw. ; uitgebreide industrie.
N.-Am., gelegen in 't 0. der Unie, 64,180
Whewell, (William) Eng. phil., 1794/1866.
K.M.', 1,076,406 inw. Is in 't 0. bergachtig,
Whisky, een alcoholische drank, in Eng.
overigens heuvelachtig. Er is veel industrie. uit gerst, in Am. uit mais en rogge ; bevat
Hoofdst. Wheeling. Het werd 1861 van Vir- 60--75 % alcohol.
ginie gescheiden en 1862 een staat.
Whistler, (James) Am. schilder, 1838/1903;
Westwoud, gem., N.-Holl., bij Enkhuizen, vond door zijn eigenaardige kleuren-harmonie veel navolging.
1049 inw.
Westzaan,
gem., N.-Holl., bij Zaandam,
White, (Andrew Dickson) Am. diplomaat,
2283 inw.
Wet, (Christiaan Rudolf de) Boerengene- 183(2) (Sir George Stuart) Eng. generaal, geb.
raal uit den laatsten Z.-Afrikaanschen oor- 1835 ; was opperbeveihebber in India en 1899
log, geb. 1854 ; vooral bekend als guerilla bevelhebber in Natal. Ward door de Boeren
leider.
in Ladysmith ingesloten, keerde na de bevrijWetteren, gem., Belg. prov. O.-Vlaande. ding naar Eng. terug en werd gouverneur
ren, 16,000 inw.
van Gibraltar.
Wetterhern, een berggroep der BernerWhitechapel, een kwartier van Londen,
Alpen ; hoogste top Mittelhorn, 3708 M. hoog bevat de armste buurten aan den linker
Wettermeer, meer in Z.-Zw., 1922 K.M.', Theemsoever, ongev. 80,000 inw.
Whitehaven,
126 M. diep.
havenstad, Eng. graafschap
Wettin, Saksisch gravengeslacht, komt Cumberland, aan de Iersche Zee, 19,325 inw.;
het eerst in de 10e eeuw voor. Hiervan stain. steenkoolmijnerk, gedeeltelijk onder zee.
men de huizen Saksen-Weimar, Altenburg,
White Mountains, (Witte bergen) gebergte
Coburg-Gotha en Meiningen. Het Saksische in New : Hampshire, N.-Am. Voortzetting van
huis stamt van een tweede line van W. Het het Alleghany-gebergte, 1912 M. hoog.
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Wielen, (P.) Ned. pharmaceut, geb. 1872;
White River, linker zijrivier van den Arprof. te Amsterdam.
kansas, 900 K.M. lang en bevaarbaar.
Wielewaal, (Oriolus) een geslacht van
Whitney, berg in de Sierra Nevada, Calitandsnavelige vogels ; komt ook hier voor. Is
fornie, 4541 M. hoog.
(Joseph) Eng. werktuigkunWhitworth,
dige 1803/87 ; compagnon van Armstrong.
da, havenstad, Dahome, aan de Golf
Why
van Guinea, Fr. W.-Afrika, 20,000 inw.
Whymper, (Edward) moedig bergbeklimmer, geb. 1840.
(2) (Frederic) broeder van den vorige, reiziger, geb. 1838.
Wiborg, gouv. van Finland, 43,055 K.M.',
421,610 inw. Hoofdst. W., aan de Finsche
Golf, 25,235 inw. ; industrie.
Wichelarij, naam voor verschillende vermeende kunsten, nit zekere voorteekenen
voorspellingen te doen.
WIELEWAAL.
Wichelroede, een hoiden of metalen staaf,
welke men vrij laat hangen aan een hand en een fraaie vogel. Wel goudmerel of gouduit welks bewegingen men meent te kunnen lijster genoemd.
stad in Neder-0.-rijk,
Wiener-Neustadt,
opmaken waar schatten, waterputten enz.
aan de Leitha, 28,438 ; militaire academie.
zijn. Vindt nog heden geloof.
(Henri) Poolsch violist en
Wieniawsky,
Wichen, (Franciscus Hubertus van) lid van
componist, 1835/80; trad reeds als kind op.
de Tweede Kamer, geb. 1855.
(2) (Jozef) broeder van den vorige, pianist.
Wichert, (E. A. A. G.) Duitsch schrijver,
1831/1902 ; schreef o. a. „Der Grosse Kur- geb. 1837.
Wierdels, (F. J. A. M.) Ned. aerator, geb.
fiirst".
Wichita, stad, staat Kansas, N.-Am., 1864 ; mede-directeur van „De Tijd".
Wierden, gem., Overijsel, bij Almelo, 7262
24,671 inw.
inw.
Wichtje, volksnaain voor gram.
Wieren, (Algae) een uitgebreide klasse van.
Wicklef, (John) Eng. hervormer, 1330/84.
W icklow, Iersch graafschap, prow. Lein- bedektbloeiende planten. Groeien ronddrijster, 2024 K.M. 2 , 60,679 inw. Hoofdst. W., vend in 't water of zetten zich daarin vast,
aan de Iersche Zee, 12,273 inw. doch komen ook op vochtige plaatsen in de
Widdin, stad in Bulgarije, aan den Donau, lucht voor. De ontwikkeling van het loof kan
men trapsgewijs van de laagste tot de hoog15,000 inw.
(Joseph Victor) 0.-rijksch ste vormen volg,en. In 't eeiivoudigste geval
Widmann,
bestaat de wier uit een eel. De voortplanting
schrijver, geb. 1842.
Widnes, stad, Eng. graafsehap Lancaster, geschiedt geslachtelijk en ongeslachtelijk.
Wieringen, eiland in de Z.-zee, bij N.aan. de Mersey, 28,580 inw.
(Charles Marie) Fr. organist en Holl., 25 K.M. 2 , 3063 inn.
Widor,
Wieringerwaard, gem., N.-Holl., bij Schacomponist, geb. 1845 ; prof. te Parijs.
Wied, een voormalig, graafschap in West- gen, 1119 inw.
Wierook, is een gom-hars uit den scam van
falen, werd 1698 gesplitst en in 1824 vereenigd gemediatiseerd. Tegenwoordig heerscher verschillende soorten Boswellia. Wordt geis voret Wilhelm, geb. 1845 ; Pruisisch gene- bruikt in de Kath. kerk en geeft den cigenraal, 1897/1904 president van het Heeren- aardigen
Wiertz, (Antoon. Julius) Belg. schilder,
huis.
(Christopb. Martin) Duitsch 1806/65; koos incest wijsgeerige en sociale
Wieland,
onderwerpen, o. a. „Het laagste kanon",
„Christus in den strijd der partijen". Zijn
werken werden verzarneld in. bet W.-museum
te Brussel.
Wiesbaden, Pruisisch regeeringsdistr. Hessen Nassau, 5617 K.M. 2 , 1,114,819 inw.
Hoofdstad W., bij den Rijn, 86,111 inw. ;
beroemde badplaats met prachtvol kurhaus.
Heeft sclioone omgevin , . Was 1815/66 hoofdstad van Nassau.
C. M. WIELAND.
(Julius) 0 .-rijk seh bota uicus,
Weisner,
schrijver en dichter, 1733/1813 ; had grooten
geb. 1838 ; prof. to Weenen.
invloed op de Duitsche literatunr.
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Wigan, stad en sedert 1881 graafschap van ver, geb. 1838 ; schreef o.a. ,,De schoonste
Eng., voorheen in Lancaster, 60,770 inw. ; dag des levens", „Bijbelsche geschiedenis".
Wijngaarden, gem., Z.-Holl., 415 inw.
textiel- en ijzerindustrie, steenkoolmijnen.
Wijngeest, alcohol.
Wiggers, (D.) Ned. schilder, geb. 1866 ;
Wijnkoopsbaai, een inham van Java, aan
kreeg 1909 de groote gouden medaille van H.
M. de Koningin voor zijn doek „Maneschijn". de W.-kust.
Wijnne, (Johan Adam) Ned. literator en
Wight, Eng. kusteiland, in het kanaal,
schrijver, geb. 1822 ; prof. te Utrecht.
372 K.M. 2 , 78,718 inw. Hoofdst. Newport.
Wijnsteen, zure wijnzure kali, bevindt zich
Wijohen, gem., Geld., hij Nijmegen, 4403
opgelost in wijn en zet zich daarin in de
inwoners.
vaten vast.
Wijck, (Thomas) Ned. schilder, 1617/77.
Wijnstok, Zie Vitis.
(2) (Jan) Ned. schilder, noon van den voW ijsbegeerte, Zie Philosophic.
rige, 1640/1702.
(Hendrik Paulus) Ned. scheiWijsman,
(3) (Jhr. B. H. C. N. van der) Ned. phil.,
geb. 1836 ; prof. te Gron. en sedert 1890 te kundige, geb. 1862 ; prof. te Leiden.
(2) (Joh.) Ned. pianist, geb. 1872.
Utrecht. Schreef o. a. ,De opvoedin. !- , der
Wijsmuller, (Jan Hillebrand) Ned. landvrouw", „De wijsbegeerte der ervaring".
Wijdenes, gem., N.-Holl., bij Hoorn, 732 schapschilder, geb. 1855.
(Gadus merlangus) een kleine
Wijting,
inw.
bij Purmer- kabeljauwsoort, wordt 40 c.M. lang. GevanWijdewormer, gem.,
gen aan de W.kusten van Europa.
end, 691 inw.
Wijtsman, (Rudolf) Belg. landschapschilWijding, noemt men de handeling, incest
van een geestelijke, waarbij een persoon, der, geb. 1860.
Wijzen, (de Zeven) noemt men een 7-tal
plaats, of ding. aan het gewone -wordt onttrokken en bestenid voor religieuse doelein- Gri. wijzen, welke tusschen 620/548 v. Chr.
den. Vooral in de R. Kath. kerk hebben leefden.
Wikke, zie Vicia.
vele wijdingen plaats.
Wilajet of Vilajet, in. Turkije ongev. als
Prov. of stadhouderschap.
Wilbrandt, (Adolphe von) Duitsch dichter
en schrijver, geb. 1837.
inwotters.
Wilde, (Oscar) Eng. schrijver, 1858/1900;
(2) (Charles) Ned. schilder, geb. 1875.
voor Sara Bernhardt „Salome".
Wijk-aan-Duin, dorp, gem. Wijk-aan-Zee, schreef o.
Wildeboer, (Gerrit) Ned. godgeleerde, geb.
N .-Roll.
Wijk-aan-Zee, gem., N.-Holl., bij Bever- 1855 ; prof. te Gron. in de Israelietische letWijhe, gem., Overijsel, bij Raalte, 4359
inwoners.
Wijk, (Dc) gem., Drente, bij Meppel, 2912

wijk, 2916 inw. ; is een opkoinende badplaats. terkunde en godsdienst. Schreef verschillende

gem., Utrecht, aan werken.
Wijk-bij-Duurstede,
Wildevbruch, (Ernst von) Duitsch schrijden Rijn, 3191 inw.; zeer oude stad met
mooi stadhuis. Werd door de Noormannen ver en meester van het historisch drama,
1845/1909.
eenige malen verwoest.
(Jerome Mb. Victor van) Belg.
Wilder,
Wijk en Aalborg, gem., N.-Brab., bij

inusicograaf, 1835/92.
Heusden, 2258 inw.
Wildermuth, (Ottilie) Duitsch schrijfster,
Wijlern, gem., Limb., bij Gulpen, 1860 inw.
Wijmbritseradeel, gem., Fries1., heeft 28 1847/77.
Wildervank, gem., Cron., bij Zuidbroek,
dorpen, 12,254 inw.
Wijn, is het gegiste sap van verschillende 9651 inw.
Wilg, (Salix) een in talrijke soorten voordruivensoorten. Wordt echter den laatsteii
komend plantengeslacht, boomen of struitijd ahem. vervalscht.
(2) (Hendrik van) Ned. geneeskundige en ken met tot katjes vereenigde bloemen
Wilhelm, Zie Willem.
schrijver, 1740/1831 ; schreef verbeteringen
(2) (Karl) Duitsch componist, 1815/73;
en bijvoegsels op Wagenaar's Vaderlandsche
compoiieerde o.a. „Die Wacht am Rhein".
historic.
Wilhelmi, (August) Duitsch viool-virtuoos,
Wijnaendts Francken, (C. J.) Ned. phil.,
geb. 1863 ; schreef o. a. „Het Boeddhisme en geb. 1845.
Wilhelmina, Helena Pauline Maria, kozijn wereldbeschouwing".
Wljnandsrade, gem., Limb., bij Heerlen, ningin der Ned., prinses van Oranje-Nassau,
hertogin van Mecklenburg enz., geb. 1880,
577 inw.
W ijnants, (Jan) Ned. landschapschilder, dochter van wijlen koning Willem III en
koningin Emma ; volgde onder regentschap
1625/82.
Wijnbergen, (Mr. A. J. M. J. baron van) van haar moeder haar vader 1890 op. Werd
1898 gekroond. Trad 1901 in 't huwelijk met
lid van de Tweede Kamer, geb. 1869.
Wijnen, (Jan Hendrik) pastoor en schrij- hertog Hendrik van Mecklenburg, waaruit
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1909 een dochter, prinses Juliana, geboren Gest. 1389 krankzinnig. (6) VI, graaf van
Holl., 1404/17 ; richtte een staand leger op.
werd.
Wilhelmsburg, dorp, Pruisisch regeerings- Zijn dochter was Jacoba van Beieren. (7)
distr. Luneburg, 16,640 inw. ; gelegen op een I, de Zwijger, graaf van Nassau, prins van
Oranje, zoon van Willem den Rijke en Juliaeiland in de Elbe.
Wilhelmshaven, havenstad, Pruisisch re- na van Stolberg, geb. 1533 ; werd 1555 voor
geeringsdistr. Aurich, aan de N.-zee, 22,682 Karel V stadhouder van Holl., Zeel. en Utr.
Hij verzette zich tegen de verdrukking en
inwoners.
Wilhelmshohe, een koninklijk lustverblijf werd bij Alva's komst in den ban gedaan.
bij Cassel, 285 M. hoog. 1870/71 verblijf- Plaatste zich toen aan het hoofd van den
opstand, werd vogelvrij verklaard en 1584 to
plaats van Napoleon III.
Wilhelmsorde,
Duitsche ridderorde, 1896 Delft door Balthazar Gerards doodgeschoten.
(8) II, stadhouder van alle gewesten, uitge-

WILHELMSORDR.

door keizer Wilhelm gesticht, heeft 1 klasse.
Is voor burgelijlie deugden.

Wilkens, (Joh. Albertus) Ned. kenner der
Javaansche taal, 1813/88 ; schreef een Jay.Ned. woordenboek.
Wilkes-Barre,
stad, staat Pennsylvania
M,761 inw. ; ijzersmelterijen, steenkoleninij nen .
Wilkie, (David) Eng. schilder, 1785/1841.
Wilkomir, stad, Russ. gouv. Kowno, 13,509
inwoners.
Willamette, zijrivier van de Columbia, 480

K.M. lang.
Wille, (Eliza) geb. Sloman, Duitsch roman-schrijfster, 1809/93 ; schreef o. a. : „Johannes Olaf".
Willebroeck, gem., Belg. prov. Antwerpen,
10,500 inw.
Willebrordius of Willebrordus, een Angelsaksisch monnik, Benedictijn, predikte het
eerst bij de Holl. en Friezen het Christendom, 657/739 ; aartsbisschop van Utrecht.
Stichter van den Utrechtschen dom.
Willem, I, graaf uit het Holl. huis, nam
deel aan een kruistocht, gest. 1223. (2) II,
zoon en opvolger van Floris IV, geb. 1228,
werd 1247 Roomsch koning, doch kon zich
niet handhaven, keerde terug. Zakte 1256 bij

een vervolging der W.-Friezen door het ijs
en verdronk. (3) HI, de goede, uit het huis
van Henegouwen, 3104/37 ; sloot 1423 een
verdrag met den graaf van Vlaanderen, waardoor hij tevens graaf van Zeel. werd. (4) IV,
soon en opvolger van den vorige, 1337/45 ;
nam deel aan de kruistochten, kwam tegen
de Friezen om. (5) V, uit het Beiersche huis,
werd 1354 graaf van Holl., Zeel. en Fiesl.

zonderd van Friesl., zoon van prins Frederik-Hendrik, geb. 1626 ; belegerde Amsterdam ; gest. 1650. (9) III, zoon van den vorige, geb. 1650 4; ging naar Eng. in 1688 en
werd 1697 als koning van Eng. erkend. Gest.
1702. (10) IV, eerste stadhouder van geheel
Ned., 1711/51. (11) V, zoon en opvolger van
den vorige, 1748/1806 ; moest bij de opstanden
vluchten, doch werd door een Pruisisch leger
van zijn zwager in eer hersteld. Moest voor
de Fr." wijken. Gest. 1806 . (12) I, koning
der Ned., geb. 1772 ; werd van Eng. naar
Ned. geroepen en 1813 tot koning van N.en Z.-Ned. verheven, verloor 1830 de Z.-Ned.
(Belgie). Deed 1840 afstand ; gest. 1843. (13)
II, zoon en opvolger van den vorige, geb.
1792 ; trad in Eng. krijgsdienst en nam deel
aan de tochten van Wellington. Stond aan
het hoofd van het leger tegen de opgestane
Belgen en behaalde in den tiendaagschen

veldtocht de overwinning. Moest 1848 herziening der grondwet toestaan. Gest. 1849
plotseling. (14) III, zoon en opvolger van
den vorige, geb. 1817 ; was 1818/77 gehuwd
met prinses Sophie van Wiirttenberg, daarna met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont.
Zijn eenigste dochter overleefde hem slechts.
Gest. 1890. Zijn soon Willem 1840/79 ;
Alexander 1851/1884.
(15) I, koning van Pruisen, keizer van
Duitschl., 1797/1888 ; besteeg als opvolger

WILLEM II KEIZER VAN DUITSCHLAND.

van zijn broeder 1861 den troon. Begon met
Bismarck de Pruisische politick to voeren ;
reorganiseerde bet leger. Werd 1867 president van do N.-Duitschen Statenbond en
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Willemsvaart, vaart in Overijsel, van het
Zwarte-water naar den IJsel, 1820 geopend.
Is 24 KM. lang;

1871 keizer van Duitschl. Gednrende sijn
seven hadden 3 aanslagen op hem plaats. (16)

koning van Pruisen, keizer van Duitsch(.,

geb. 27/1 1859 ; volgde zijn vader, Friedrich

II 1888 op. Verzachtte de Bismarck-politiek,
houdt zich met buitenl. politiek hezig. Sedert
1881 gehuwd met Auguste Victoria. Kroonprins : Willem, geb. 1882 ; gehuwd met Cecilia van Mecklenburg.
(17) W. August, de laatste hertog van
Brunswijk, 1830/84 ; geb. 1806. Stierf ong.huwd. (18) I, de veroveraar, vanaf 1035 hertog van Normandie, werd koning van Eng.,
geb. 1027; gest. 1087. (19) II, de roode, koning van Eng., 1056/1100. (20) III, prins
van Oranje, zie ender no. 9. (21) IV, koning
van Groot-Britannia en Hannover, oom van
koningin Victoria, 1765/1837. (22) W. graaf
van Lippe-Schaumburg-BUckeburg, eon der
beste veldheeren van zijn tijd, 1724/77 ; kwain
1748 aan de regeering. Trad vooral in den
7-jarigen oorlog op. Bevrijdde Port. van Sp.
(23) W., sedert 1905 groothertog van Luxemburg, geb. 1852 ; word 1902 regent. (24) I,
koning v. Wurttemberg, 1816/64 ; geb. 1781.
(25) H, boning van Wurttemberg sedert 1 891
gob. 1848. (26) W., graaf van Nassau, 1591/
1642 ; 7,0011 van Jan van Nassau. Belegerde
1633 Maastricht. (27) W. Frederik, graaf van
.

.

Nassau, 1618/54; werd 1641 stadhouder van
Fries1., 11151 ook an Cron. en Drente. (8)
W. Lodewijk, graaf van Nassau, 1650/1620;
werd stadhouder van Fries], en later ook van

Gron.
Willems, (Jan Frans) Vlaamsch schrijver,

1793/1848: de wader der Vlaamsche bewe-

.1. F. WILLEMS.

gimg. Scbreef o. a. „Aan de Belgen" (bekroond). Bestuurde 10 j. het Belg. museum.

(2) (Pieter Gaspard Huibrecht) Belg. historicus, 1839/1898 ; prof. te Leuven.
(3) (Alfons) Vl. literator, geb. 1839 ; schreef
o.a. „Wat men in Fr. zooal over onze letterkunde dacht". „Studie over Maerlant".
(4) (Florent) Belg. genre-schilder, 1823/
1906.
Willemsoord, een kolonie der maatschappij
van Weldadigheid in Friesi., heeft ongev.
1200 bewoners.
Willemstad, gem., N.-Brab., aan het Hoil.diep, 2161 inw.
(2) hoofdplaats van het Ned.-W.-Indische
eiland Curacao, 6000 inw.
FAcyclopaedie 50

Willenhall, stad, Eng. graafschap Stafford, 18,513 inw.
Willesden, stad, Eng. graafschap Middlesex. 114,815 inw.

Willeskop, gem., Utrecht, 708 inw.
Willette, (Adolphe Leon) Fr. schilder es

teekenaar, geb. 1857 ; teekende caricature's ,

voreschilndba.
(Sir Monier) Eng. sanskiitist,
1819/99; prof. to Oxford.
(Alexander) Eng. scheikunWilliamson,
dige, 1824/1904 ; prof. te London.
stad, staat Pennsylvania,
illiamsport,
N.-Am., 28,757 inw.; industrie.
Williamstown, voorstad van Melbourne,
staat Victoria, Australia, 14,000 inw.
Williams,

Willige-Langerak, gem., Utrecht, 1004 inw.
Willinge, (Mr. J. J.) lid van de Eerste
Kamer, gel). 1849.

W illink, (Hermanus Didericus Tjeenk)
Ned. literator, geb. 1843 ; was doopsgezind
pred. Word uitgever.
ilmersdorf, voorstad van Berlijn, 30,671
inwoners.
Wilmington, stad, staat Delaware, N.-Am..
76,508 inw., industrie.
staat N.-Carolina, N.-Am., 20,976
(2)
inw. handel, rijstbouw.

Wilms, (Johann Wilhelm) Duitsch musi-

ens, 1772/1847 ; leefde mee ,zt in Amsterdam.

Wilna, gouv. aan de 0.-zee,
42,530 K.M. 2 , 1,591,912 inw. Hoofdst. W.,
159,568 inw. ; tabakindustrie, brandewijn-stokerijen.
Wilnis, gem., Utrecht, bij Lc'enen, 2160 inw.
Wilsbeschikking, (Uiterste). Zie Testament.
Wilson, (John) Schotsch dichter, 1785/
1854 ; prof. in de phil. to Edinburg.
(2) (Horace Hayman) Eng. sanskritist,
1786/1860 ; was 1808132 in India, daarna prof.
to Oxford.
(3) (S. J. Bouberg) sedert 1881 directeur
der tooneelschool to Amsterdam, geb. 1848;
gaf verschillende werken in het licht.
Wilsum, gem., Overijsel, bij Kampen, 656
inwoners.
Wilts, Eng. graafschap, 3507 K.M.',
273,845 inw. Hoofdst. Salisbury.
Winch, tier, verschillende lieren, door allerlei krachten bewogen, tot het laden en losses
van schepen.
hoofdst., Eng. graafschap
Winchester,
Hants, 20,919 inw. ; college, oudste school
van ing.
Winckel, (Franz S. L. von) Duitsch geneeskundige, geb. 1837 ; prof. to Miinchen. Gaf
verschillendo werken nit.
Wincketstann, (Johann Joachim) Duitsch
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geleerde, 1717/68 ; wetenschappelijk grond- 1809/63 ; bewerkte vanaf 1863 met prof. M.
de Vries samen o.a. „Woordenboek der Ned.
legger der archeologie. Werd vermoord.
Winckler, (Hugo) Duitsch orientalist, geb. taal", „Grondbeginselen der Ned. spelling".
Winkeler, (Nicolaas) Ned. schrijver, geb.
1863 ; prof. to Berlijn. Schreef o. a. „Ge1846 ; was Kath. onderwijzer, werd journalist.
schichte Babyloniens".
Winkelmann, (Adolf) Duitsch natuurkunnoemt men een vogelei zonder
Wind-ei,
dige, geb. 1848prof. to Jena.
kalkschaal.
(2) (Eduard) Duitsch geschiedschrijver,
Windels, (Honorius) Vlaamsch schrijver,
1836/96 ; prof. te Heidelberg. Schreef o.a.
geb. 1844.
Windhandel, is de naam voor een specula- „Kaiser Friedrich II".
Winkler, (Cornelis) Ned. psychioloog, geb.
tie op de beurs, die niet minder is dan een grof
dobbelspel. Bestaat hierin, dat iemand op 1855 ; prof. te Utrecht, en sedert 1895 to
de beurs iets van een ander koopt, b.v. Amsterdam.
(2) (Johan) Ned. geneeskundige en archeokoffie of graan, tegen een zekeren prijs, to
leveren over een vastgestelden tijd. De ver- loog, geb. 1840 ; schreef o.a. „Algem. Nederkooper bezit gewoonlijk niets van hetgeen hij duitsch en Friesch Dialecticon".
aangenomen heeft te leveren, heeft dikwijls
(3) (K. A.) Duitsch scheikundige, 1838/
niet de minste kennis van het artikel, doch 1904 ; prof. te Freiberg. Vooral verdienstelijk
dat alles heeft ook niet noodig. Als de tijd op 't gebied van mijnwezen.
(4) (Tiberius Cornelis) Ned. natuurkunvan leveren is gekomen, vergelijkt men den
aangenomen prijs met de beursnoteering van dige, geb. 1822 ; werd geneeskundige to
dien dag en het verschil wordt betaald, het- Nieuwendiep. H,ij gaf vele werken in 't licht,
de winst uitmaakt van een der partijen. o.a. „Op en in de aarde". „De schatten van
Het wordt W. genoemd, omdat men handelt den aardbodem", „Dokter en patient", „Da

in niets.

mensch voor den zondvloed".
Winkler Prins, (Antony) Ned. godgeleerAfrika, eindpunt van den spoorweg van Swa- de en literator, 1817/1908 ; was doopsgezind
pred. te Voorburg. Red. van een geillustreerkopmond.
Windhyagebergte, gebergte in Voor-Indic, de encxclopaedie. (16 deelen). Schreef verder
tusschen Hindostan en Dekan, 1350 M. hoog. o.a. „Handboek der aardrijkskunde". Ook
Windketel, het deel bij perspompen, brand- leverde hij bijdragen in tal van bladen en
spuiten enz., waarin, door het inpompen van vertaalde hij een reeks werken.
(2) (Jacob) zoon van den vorige, dichter
water, de lucht wordt samengeperst en.waaren schrijver, 1849/1906 ; schreef onder pseud.
door een geregelde straal wordt verkregen.
Windsor, stad, Eng. graafschap Berks, aan Kaspar Brandt o. a. „De ondermeester van
Aewers", „Het koningskind".
den Theems, 13,958 inw. ; koninklijk slot.
Windt, (G. E. L.) Ned. schilder, geb. 1868.
Winnipeg, hoofdst. van Manitoba, Canada,
(2) (Philip) Ned. schilder, geb. 1847.
aan de monding van de Assiniboine in de
Windthorst, (Ludwig) Duitsch staatsman, Red-river, 42,340 inw. ; graanhandel.
Winnipegmeer,
meer in Canada, 25,163
1812/91 ; was in Hannover minister van justitie, later in den Duitschen Rijksdag. Stich- K.M. 2 . 216 M. boven den zeespiegel gelegen.
ter en woordvoerder van de Centrum-partij.
Winnitza,
stad, Russ. gouv. Podolia,
Winge, (Martin Erbil) Zw, eedsch schilder, 28,995 inw.
1825/96.
Winona, stad, staat Minnesota, N.-Am.,
Wingene, gem., Belg. prow. W.-Vlaande- aan den Mississippi, 19,714 inw.
ren, 8300 inw.
Winschoten, gem., Gron., 7 uur van do
Wingewest, was bij de Rom. elk onderwor- hoofdst. Gron., 11,482 inw., gelegen aan het
pen land of landstreek buiten het Rom.-rijk W.-diep. Eenige scheepvaart en industrie.
(It.). Het land mocht ale gebruikelijke vorWinsor,
(Justin) Am. geschiedschrijver,
men behouden, die niet strijdig waren met 1831/97.
het Rom. recht en werd bestuurd door
Winsum, gem., Gron., bij Onderdendam,
een stadhouder, meest door 10 senaatsleden 2348 inw.
terzijde gestaan.
Winter, (Abraham Hendrik) Ned. schilder,
Winkel, andere naam voor rechthoek.
1800/61.
(2) gem., N.-Holl., bij Schagen, 1561 inw.
(2) (Georg) Duitsch historicus, geb. 1856.
(3)(Jan te) Ned. taalkundige, geb. 1847 ;
(3) (Jan Willem de) Ned. admiraal, 1761/
prof. in de Ned. taal te Amsterdam. Schreef 1812 ; ging 1787 in Fr. dienst en keerde 1795
o.a. : „Bladzijden uit de geschiedenis der terug en werd 1796 opperbevelhebber der
Ned. letterkunde", „Nederlandsche Spraak- vloot. Werd 1797 door de Eng. bij KamperWindhoek,

hoofdst. van Duitsch-Z.-W.

kunst", „Geschichte der Nioderl. Sprache duin verslagen.
and Litteratur".
(4) (Peter
(4) (Lammert Allard te) Ned. taalkundig, 1754/1825.

von) Duitsch cornponist,
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Winterer, (Landelin) Duitsch Kath. godgeleerde, geb. 1832 ; 1874/1903 lid van den
Rijksdag. Schreef meest Fr. werken,
(Frans Xaver) Duitsch
Winterhaiter,
schilder, 1806/73.
Winterkoninkje, een bekend Europeesch
zangvogeltje, behoort tot onze kleinste vogels.
Is fraai gevederd en laat ook des winters zijn
gezang hooren. Bouwt een fraai nestje.
Winterswijk, gem., Geld., bij Groenloo,
13,240 inw. ; grensstation.
Winterthur, stad, Zwits. kanton Zurich,
23,247 inw. ; textielindustrie, machinebouw.
Wipper, bevaarbare Pruisische kustrivier,
mondt in de 0.-zee, 150 K.M. lang.
Wirtz, (C. L. W.) Ned. musicus, pianist,
geb. 1841.
Wisby, hoofdst. van het Zw. eiland Gotland, 8376 inw.
Wisch, gem., Geld., bij Terborg, 8284 inw.
stad, Russ. gouv.
Wischni-Wolotschok,
Twer, 16,722 inw. ; graanhandel.
Wisconsin, linker-zijrivier van den Mississippi, 650 K.M. lang.
(2) staat der Ver.-Staten van N.-Am., aan
de rivier W., 145,140 K.M. 2 , 2,069,042 inw.
Is seer vruchtbaar ; er is land- en mijnbouw,
veeteelt en industrie. Hoofdst. Madison.
Wishaw, stad, Eng. graafschap Lancaster,
20,860 inw.
Wisjnoe, is in het latere Brahmanisme de
2e persoon der 3 hoofdgoden ; het zinnebeeld
van de behoudende kracht.
mathematiek, leer der grootWiskunde,
heden
Wislicenus, (Hermanus) Duitsch schilder,
1825/99 ; prof. te Dusseldorf.
havenstad, Mecklenburg-SchweWismar,
rin, aan de 0.-zee, 20,222 inw. ; handel en
strie. Was een Hanzestad.
indu
Wissekerke, gem., Zeel., op N.-Beveland,
3298 inw.
Wissel of Wisseibrief, is een geschrift uit
een plants gedagteekend, waarin de onderteekenaar aan iemand last geeft om een
daarin uitgedrukte som geld, op of na zicht
of op een bepaalden tijd aan een aangewezen
persoon of aan diens order te betalen, met
erkenning van genote n waarde of van
waarde in rekening. Zulk een wissel is verkoopbaar. Een W. verkoopen noemt men
verdisconteeren.
Wisseiruiterij, is een strafbare daad. Bestaat hierin, dat een persoon of zaak een
wissel trekt op een bekend persoon of bevriende firma, alleen om geld in handen te
krijgen. De betrokken persoon trekt, om
dozen wissel to kunnen betalen, weder eon
wissel op den eerste, terwijl deze, weder om
geld te krijgen, een wissel trekt op den

disconto betaald worden en loopt sulk een

tweede. Hierbij moat natuurlijk steeds het

prins, gemarteld en verbannen. De oranje-

sank altijd vast.
Wisznietvsky,

(Michael) Poolsch schrijver,

1794/1865.
Wit, (Jacob de) Ned. schilder, 1695/1754.
(2) (Augusta de) Ned. schrijfster, geb.
1864 op Sumatra, was leerares to Batavia ;
vestigde zich in Ned. Schreef o.a. „Orpheus
in de dessa"„De godin die Wacht".
Witebsk, *.-Russ. gouv., 44,167 K.M. 2,
1,502,619 inw. Hoofdst. W., aan de Duna,
66,143 inw. ; weverijen.
With, (Witte Corneliszoon de) Ned. admiraal, 1599/1658 ; nam deel aan de verovering
der zilvervloot, streed tegen de Duinkerker
kapers en in de Eng. oorlogen. Sneuvelde
tegen de Zw. in de Sond.
Withington, fabrieksstad, Eng. graafschap
Lancaster, 36,201 inw. ; textiel-industrie.
Witim, rechter-zijrivier van de Lena, 0.Siberie.
Witkamp, (Ernest Sigismund) Ned. schilder, 1854/97.
(2) (Pieter Harmes) Ned. aardrijkskundige, 1816/92 ; schreef o.a. „Aardrijkskundig
Woordenboek van Ned." Vele kaarten en atlassen.
Witkowitz, dorp in Bohemen, 19,123 inw.;
ijzerindustrie, machinebouw.
llem) Ned. schilder, geb. 1860.
Witsen, (Wi
Witt, 'Jan de) Ned. staatsman, 1625/72 ;
werd 1650 pensionaris van Dordrecht en 1653
trad hij als raadpensionaris aan het hoofd der
regeering. Hij legde vele bewijzen van staatsmanswijsheid aan den dag en was rusteloos
werkzaam voor de grootheid van zijn land.
Hij was echter een fel tegenstander der
Oranje's en trachtte doze zooveel mogelijk to
weren en wist zelfs de Staten van Holl. het
, eeuwig edict" (zie ald.) to doen aannemen.
1667 werd door De W. de „Triple-Alliantie"
gesloten, doch door het verraad van Eng.
werd de regeering van alle ongelukken beschuldigd. 21/7 1672 werd hij verraderlijk
overvallen en zwaar gewond, terwijl Prins
van Oranje tot stadhouder en kapitein-generaal werd benoemd. Hij legde zijn ambt neder.
Zijn broeder C. de W. zat in de Gevangenpoort to 's-Hage gevangen en werd gemarteld.
J. de W. werd verraderlijk daarheen gelokt on
beiden werden door het opgezweepte yolk op
de meest afschuwelijke wijze vermoord, terwijl daarna nog lijkschennis werd gepleegd.
(2) (Cornelis de) broeder van den vorige,
1623/72 ; was burgemeester van Dordrecht en
bekleedde vervolgens allerlei staatkundige
betrekkingen. Stelde zich naast zijn broeder
aan het hoofd der republikeinsche partij en
werd door Holl. tot gevolmachtigde op de
vloot gekozen. Na de verheffing van prins
illem, aangeklaagd van een aanslag op den
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Wjatka, O.-Rust. gone., aan de reehter-sii
gezinde volkeinenigte lokte echter zijn broeder in de gevangenis, , drong er toen binnen, rivier van de Kama, met dien naam, (98Q
yearns het meest onmenschelijke tafreel volg- K.M. lang) 153,658 K.M. 2, 3,082,788 inw.;
de. Men beweert, dat een onderzoek naar de rijk aaa bosschen. Land- en mijnbouw. Hoof&
schuldigen van dezen dubbelen moord nooit stad W., 24,782 inw.; industrie.

is geechied, terwiji uit de gevonden papieren
peheel niet is gebleken of wit door de gebroeders De Witt verraad is gepleegd.
(George Hendrik) Ned. musicus,
Witte,
geb. 1843 ; werkte meest in Duitschland.
(2) (Sergjew Juligew, graaf) Russ. staatsman, geb. 1849 ; bekleedde verschillende
staatkundige betrekkingen ; 1903 premier.
Sloot 1905 vrede met Japan. Word 1905 tot
graaf verheven.
Witte Donderdag, is de Donderdag voor
Paschen, op welken dag de instelling van bet
Sacrament des altaars door Christus wordt
berdacht.
Witte Huis, is bet paleis van den president der Ver.-Staten van N.-Am. to Washington en fig. naam voor de regeering aldaar.
Wittek, (Heinrich, ridder von) O.-rijksch
staatsman, geb. 1844 ; 1899/1900 premier.
Witte Kaproenen, naam voor de samenzweerders to Gent in 1379 tegen den Fr. gevan Male.
zinden
Wittekind of Widukind, was hertog van
Saksen, word 783 na langen strijd door Karel
den Groote onderworpen en liet zich 785
doopen. Word toen weder tot hertog van .
Saksen aangesteld.
Wittelsbaoh, stamhuis van het tegenwoordig huis van Beieren.
Wittem, gem , Limb., bij Gulpen, 4184 inw.
Witte mieren, Zie Termieten.
stad, Pruisisch regeeringsdistr.
Witten,
Arnsberg, aan de Ruhr, 33,517 inw. ; industrio, steenkoolmijnen.
Wittenberg, stad, Pruisisch regeoringsdistr.
Merseburg, aan de Elbe, 18,345 inw. ; aid. de
slotkerk waaraan Luther 1517 zijn 95 artikelen sloeg.
Wittenberge, stad, Pruisisch re(neeringsdistr. Potsdam, aan de Elbe, 1+x,258 inw.
Witte vloed, is een katarrh der vrouwelijke
scheede of baarmoeder, waardoor een slijmerige afscheiding uittreedt. Treedt op bij
awakke of aeer weelderig levendo vrouwen en
brengt allerlei andere storingen mode. Geeft
den lijderessen een bleeke kleur.
Witte zee, golf van de N.-IJszee in het
Russ. gouv. Archangel, 100-350 M. diep.
Wittmann, (Hugo) Duitsch schrijver, geb.
1839 ; red. van de „Neud3 Freie Presse".
Schreef o.a. „Bilder aus der Schiller-Zeit".
Witwaterrand, con goudrijke heuvelreeks
ten W. van de Z.-Afrikaanscho republiek,
1356 M. hoog. Levert het grootete deel van
het goud nit Z.-Afrika.
Wiasma, stad, Russ. gouv Smolensk,
15,675 inw.

Wjernyi, hoofdst. van het Russ.-Aziatisch
gouv. Semiretsjenk, 22,982 inw. ;• handel.
Wiadikawkas, hoofdst. van het Russ.-Kane
kasisch Terekgebied, 43,843 inw. ; van daasnit een straat over den Kaukasus.
W ladimir, Russ. gouv., 48,857 K.M.°,
1,570,733 inw.; hoofdst. W., 28,315 inw.;
weverijen, leerlooierijen.
(2) W. Alexandrowitsj, Russ. grootversit,
soon van Alexander II, 1847/1909 ; was belaat
met verschillende diplomatieke betrekkinges
en commandant van Petersburg.
Wiadimirs-orde, Russ. burgerlijke orde yea
-
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verdieiiste, 1782 door Katharina gestiehtn
Wiadislaus, (zie ook Ladislaus) naam vs*
verschillende hertogen en koninge van
Polen.
Wiadiwostok, (bet.: Beheerscheres vas het
0.) haven- en vestingstad en hoofdst. van
het Russ.-Siberische kustgebied, 38,000 inw.;
scheepvaart en handel. Eindpunt van don
trans-Siberisehon spoorweg.
Wlassics, (Julius) Hong. staateman, geb.
1852 ; prof. to Budapest. Eenige male minister.
Wiaslooki, (Heinrich von) Duitsch aehriiver, geb. 1856 ; schreef veel over de Zigeunera.
Wlozlawsk, stad, Russ.-Poolsch gouv. Wasechau, aan de Weichsel, 23,065 inw.
Wodan, de oppergod der Germanen, de god .
vandecorlg.Gijk nNorseh
god Odin. Do Woensdag is hem gewijd.
Wodena,
stad, Turksch vilajet
14,000 inw. ; aldaar Gri. aartsbisschop.
Wodka, (Russ.) bran.dowijn.
Woeker, noemt men rente of eischeirk v-oor
eon leening„ die den gewenen rente-standaard
to boven gean.
Woekerdieren of Woskerplanten, Zie arise
sieten.
Woensdrecht, gem., N.-Brab., bij ergene
op-Zoom, 3690 inw.
Woensof, gem., N.-Brain, bij Eindhoven,
de
85633oienrw.
n, gem., Z.-Holl., aan de grens van
Utrecht, 5703 inw.; zoer cud, 1672 en 1713
door de Fr. ingenomen.
Woeste, (Charles F. A.) Beig.. staatam.an,
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A. Wolf, pred. to Beemster. Ns dies deed
vriendin van Agatha Deken, met vie sil
langen tijd samen in Den Haag woonde. Zij
schreven samen o. a. „Sara Burgerhart".
Wolfenbuttel, stad in Brunswijk, aan de
Oker, 17,873 inw. ; industrie, slot.
Wolfersdorff, (Elise Charlotte von) Dias&
schrijfster, gob. 1849 ; pseud. Karl Berkow.
Wolff, (Albert) Fr. literator, 1835/91.
(2) (Pierre) Fr. romanschrijver, geb. 1865.
(3) (Benjamin) Duitsch schilder, 1759/1825.
(4) (Diederik Engelbert Willem) Ned.
schrijver, 1823/90 ; docent aan het Ned. Israellietische seminarium to Amste:dam. Schreet
„Geschiedenis van den oorsprong en de lotgevallen der Mormonen".
(5) (Sir Henry Drummond) Eng. diplomas4
geb. 1830 ;. was meest gezant.
(6) (Johan Louis) Ned. vioolvirtuoos, gels.
1865 ; maa,kte vele kunstreizen en verkreeg to
Londen den titel Hof-violist.
(7) (Julius) Duitsch dichter, geb. 1834;
meest verhalende poezie. Schreef o. a. „Der
Rattenfanger von Hameln", „Tannhauser",
ens.
(8) (Benda) stichter van het W.-telegraatagentschap (1849), 1811/79.
Wolfram, eon metalliek-element uit verschillende ertsen. Is een grauw poeder, verandert aan de lueht niet en dient tot hardeia
van steal Soortelijk gewicht 19.13. Wert"
1781 door Scheele ontdekt.
Wolf spin, (Lycosa saccata) aardspin, eei ►
spinsoort met in 3 rijen gestelde oogen.
Vangt haar bait loopend, maakt geen web.
Draagt haar jongen een tijd lang mede.
Wolga, hoofdrivier van Ruse. en de
grootste van Europa. Ontspringt in 't gouv.
Twer en mondt met vele armen in de Kaspische zee. Vormt daar 8 hoofd- en 60 kleine
eilandjes. Is 3138 KM. lang, 2883 KM. bevaarbaar, seer vischrijk. Met kanalen melt
verschillende rivieren verbonden.
Wolhynie, Volhynie, W.-Russ. gouv., 71,853
K.M. 2 ., 2,997,902 inw. Hoofdst. Shitomir.
Wollaston, (William Hyde) Eng. natunrkundige, 1766/1828 ; vond o. a. het palladium
en rhodium uit en het middel om platina to
pletten.
Wollin, Pommers eiland in de 0.-zee, Pruisisch regeeringsdistr Stettin, 280 K.M.;
14,000 inw.; hoofdst. W., 1184 inw.
Wologda, Russ. gouv., 402,733 K.31. 9„
1,365,587 inw. ,• woudrijk. Hoofdst. W.,
27,882 inw. ; industrie.
Wolphaartsdijk, gem., Zeel., op Z.-Beveland, 2266 inw.
Wolsk, stad, Russ. gouv. Barstow, ass
den Wolga, 27,039 inw.
E. W OLF-BEKKER.
Wolterink, (Wilhelmus Nicolaas) Ned,
411) (Elizabeth) geb. Bekker, Ned. schrijf- schrijver en pred., geb. 1833.
Wolters, (Martinus) Ned. musicus, get).
oter en dichteres, 1738/1804. Gehuwd met
Wider der R.-Kath. partij, geb. 1837 ; sedert
1874 lid van de Kamer.
Woestijn, een landstreek alwaar door gebrek aan water geen plantengroei is en waardoer tevens geen menschen op die plaats
kunnen wonen. De bodem bestaat meest uit
and of rots, ook wel uit zout. Zie Oase.
Woestijne, (Karel van de) Vlaamsch dichter, geb. 1878 ; schreef o.a. „Het Vaderhuis".
Woe-tsjang-foe, hoofdst., Chin. prov. Hoape, aan de Jang-tse-Kiang, ongev. 500,000 inw.
Wognum, gem., N.-FIoll., bij Hoorn, 1742
inwoners.
Wogulen, een Ugrische volksstam in het
N.-deel van den Oeral, meest jagers.
Waller, (Friedrich) Duitsch scheikundige,
1800/82 ; prof. to Gottingen. Ontdekte het
aluminium.
Wojejkow, (Alexander) Russ. meteoroloog.
geb. 1842 ; prof. to Petersburg. Schreef o.a.
,,,De klimaten der aarde".
Wolbers, (Hermanus Gerardus) Ned. schilder, geb. 1856.
Wolboom, Zie Bombax.
Woichow, rivier in Rusl., mondt in het Ladoga-meer, 220 K. M. fang.
Wolf, (Canis lupus) een vraatzuchtig roof(tier der hondachtigen, wordt 1 M. Lang en
heelt breeden kop met spitsen snuit. Woont
holen en is meest seer schuw. Het wijfje
werpt 3 of 4 blinde jongen. Komt in Azie,
Europa en Am voor.
(2) (Christiaan,
vrijheer von) Duitsch
Oil., 1679/1754 ; prof. to Halle. Ook staatkundig werkzaam
(5) (Friedrich August) Duitsch archeoloog,
1759/1824 ; prof to Halle.
+4) (Hugo) O.-rijksch musicus, 1860/1903.
b) (Julius) Duitsch economist, geb. 1862,
prof. to Breslau, red. van het „Zeitschrift
ftir Sozialwissenschaft."
+6) (Max) Duitsch astronoom, geb. 1863 ;
prof. to Heidelberg voor astrophysiek en
0,Teodesie.
,
(7) (Rudolf) Zwits. sterrenkundige, 1816/
1893.
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1864 ;• werd 1888 concertmeester en solo-violist
in het orkest van de Ned. Opera. 1900 kapelmeester van het schutterij-orkest to Amsterdam. Thans vioolleeraar en directeur van een
mannenzangvereeniging ald.
Woltjer, (Jan) Ned. paedagoog, geb. 1849;
prof. te Amsterdam in Lat., Gri. en paedagogiek. Gaf verschillende werken in het Licht.
stad, Russ. gouv. Charkow,
Woltsjansk,
11,322 inw.
Wolvega, dorp, gem. Weststellingwerf,
Friesl., 3000 inw.
Wolverhampton, stad, Eng. graafschap
Stafford, 94,179 inw. ; ijzer- en staalindustrio, steenkoolmijnen.
(Hans Paul, vrijheer von)
Wolzogen,
Duitsch schrijver, geb. 1848 ; red. van de
„Bayreuther Blatter".
(2) (Ernst, vrijheer von) broeder van den

(2) stad, staat Massachusetts, N.-Am.,
118,421 inw. ; industrie.
Workington, havenstad, Eng. graafschap
Cumberland, 26,141 inw.
Worksop, stad, Eng. graafschap Nottingham, 16,112 inw.
Workum, gem., Friesl., bij Hindeloopen,
4114 inw.
WOrmann, (Karl) Duitsch kunst-historicus,
geb. 1844.
Wormen, (Vermes) een uitgebreide afdeeling van het dierenrijk, zijn zeer verschillend.
Worden gewoonlijk in 12 onderafdeelingen
ingedeeld en naar hun voorkomen genoemd:
borstelw., sterw., draadw., trilw., lintw.,
bloedzuigers, trematoden enz.
Wormer,

gem., N.-Holl., bij Purmerend,

2221 inw.

(2) Zie Wijde W.

Wormerveer, gem., N.-Holl., bij Zaandam,
6679 inw. ; middelpunt der industrie in de
Zaanstreek.
Worms, stad, Hessische prow. Rijn-Hessen,
aan den Rijn, 40,705 inw. ; industrie. Is

reeds seer oud, middelpunt der Nibelungensagen. Wordt in de geschiedenis veel genoemd ; ook in de Hervorming.
Wormser, (A. A. T.) Fr. musicus en cornponist, geb. 1851.
Wormser Concordaat, een verdrag ter beB. WOLZOQEN.
vorige, Duitsch schrijver van realistische eindiging van den investituur-strijd, gesloten
tusschen Hendrik V en den paus in 1122 te
romans, geb. 1855.
Wombat, buidelmuis, een knaag-buideldier
van Australis.
Wonder of Mirakel, is in de dogmatiek een
met de zinnen te constateeren feit, dat in
strijd is met de bestaande natuurkrachten.
Aan het bestaan aan W. wordt alleen geloofd
door hen die ook gelooven aan een god of
goden, die naar gelieven de natuurkrachten
kunnen opheffen.
Wonder-olie, zie Ricinus-olie.
Wonsan, havenstad, 0.-kust van Korea,
1882 opengesteld.
Wonseradeel, gem., Friesl., bevat 29 dorpen, 13,239 inw.
(Elisa Henry) Eng. schrijfster,
Wood,
1814/87.
(2) (Sir Henry Evelyn) Eng. generaal, geb.
1836 ; streed eerst in Indie, daarna in Afrika

Worms.

Wormser Edict, de rijksban over Luther,
1521 door den Rijksdag te Worms uitgevaardigd.
Wormvormig aanhangsel, het aanhangse)
aan den blinden darm. Zie Darmen.
Wiirnitz, linker zijrivier van den Donau,
112 K.M. lang.
Woronesh, Russ. gouv., 65,895 K.M. 2,
2,546,255 inw.; zeer vruchtbaur. Veel paardenfokkerijen. Hoofdstad W., 84,146 inw.;

lakenweverijen, lederindustrie.
Worp, (J.) Ned. toonkunstenaar en compofist, 1821/91.
Worskla, linker zijrivier van den Dnlepr,
448 K.M. lang.
Worsley, stad, Eng. graafschap Lancaster,
26,290 inw. ; machinebouw, steenkoolmijnen.
en tegen de Boeren. 1884/85 in Eg.
Worthing, stad, Eng. graafschap W.-Susstad, Eng. graafschap Essex, sex, 20,006 inw.; zeebadplaats.
Woodford,
13,806 inw.
Wosnessensk, stad, Russ. gouv. Cb.crson,
Woolwich, voorstad van Londcri, aan den 14,178
inw.
rechter Theemsoever, 117,157 inw. ; militaire
Watjaken of Wotjeken, een Permicehe
inrichtingen.
W oonsccket, stad, staat Rhode-Island, volksstam der Finnen, wonen in. O.-lijk
ongcv. -I mill. zielen.
N.-Am., 28,204 inw. ; industrie.
Woubrugge, gem., Z.-1Toll., bij Leiden,
Worcester, Eng. graafschap, 1912 K.M. 2 ,
488,400 inw. Hoofdst. W., aan de Severn, 2130 inw.
Woudenberg, gem., Utrecht, bij Amer146,623 inw. ; industrie. 3/9 1651 overwinfoort, 2797 inw.
ning van Cromwell over Karel IL
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gem., N.-Brab., bij Heusden, goede restiltaten to bereiken en een vlucht
van 50 K.M. te maken.
Wuerst, (Richard) Duitsch toonkunstenaar,
Wouters, (Jan Valentijn) Z.-Ned. dichter,
1824/81.
1783/1832.
Wulken, (Buccinidae) fam. van buikpoo(2) (J. G. H.) Vlaamsch literator, 1820/68 ;
tige weekdieren, met een meest eivormige,
sehreef o. a. „Philosophic]) van het Geluk".
(3) (Pieter Jan) Vlaamsch literator, spits toeloopende gewonde schelp. Bewonen
1830/86 ; prof. to Gent. Schreef o. a. „Jan de kusten.
Walker, (Richard) Duitsch anglicist, geb.
Hyoens", „De ouch, Vlaamsche Gemeente".
Wouthers, (Antoon Frans) Vlaamsch too- 1845 ; prof. te Leipzig.
Wallner, (Frans) Duitsch toonkunstenaar,
neelschrijver, 1641/76.
Wouw, gem., N.-Brab., bij Bergen-op- 1832/1902.
Wundt, (Wilhelm Max) Duitsch phil., phyZoom, 4433 inw.
(2) (Milvus) een in twee soorten in Ned. sioloog en psychioloog, geb. 1832 ; prof. to
Leipzig. Gaf verschillende werken in 't licht.
♦ oorkomende roofvogel, is zwartbruin.
Wupper, rechter zijrivier van den Rijn,
Wouwerman, Holl. schildersfam., 17e eenw.
doorstroomt het schoone W.-dal, 98 K.M.
Wraakgodinnen, Zie Erinyerr
lang.
Wraclaw, Poolsche naam voor Breslau.
Wiirttemberg, Wurtenberg, koninkrijk en
Wrangelland,
eiland ten N. van Siberie,
1867 ontdekt en 1881 voor Am. grondgebied bondsstaat van het Duitsche rijk, oppervk
verklaard en Nieuw-Columbia gedoopt. Is 19,512 K.M. 2 , (1905) 2,302,179 inw., waarvan 1,583,000 Prot., 696,000 Kath. en 12,100
echter arm aan planten en dieren.
Joden. Het wordt omgeven door Beieren,
Wrath, kaap, N.-W. Schotland.
Wratten, zijn kleine, soms hoornachtige,
incest alleen, soms in groepen voorkomende
uitwassen op de huid, bestaan uit de verdikking en vergrooting van eenige tepeltjes der
lederhuid. De oorzaak van dezen groei is nog
niet opgelost. Zij komen plotseling, kunnen
Gen tamelijke grootte bereiken en verdwijnen
soms plotseling. Tegen geneeskundige behanWAPEN VAN W iiRTTEMBERG.
deling leggen W. een zeer groote hardnekkigheid aan den dag. De beste bestrijding is met Baden, de Hohenzollernsche landen en het
bijtende stoffen.
Bodenmeer en is deels vruchtbaar heuvelland,
Wratza, stad in Bulgarije, 13,749 inw.
deels ruw bergland. Hoogste punt de HornisWrexham, stad, Eng. graafschap Denbigh, grind°, 1166 M. hoog. Rivieren : Donau met
14,966 inw.
de zijrivieren Iller, Neckar met Ens, Fils enz.
Wright, (Jozef) Eng. schilder, 1734/97.
Verder zijn er 70 mineraalbronnen. Het kli(2) (Thomas) Eng. archeoloog, 1810/77 ; maat is er N.-lijk warmer dan in 't Z. Van
prof. to Cambridge. Schreef ongev. 100 den bodem is 45 % akker- en tuinland, 31 %
werken.
bosch, 19,5 % weiden, 1,5 % wijnbouwland.
(3) (William) Eng. orientalist, 1830/89; Hoofdprod. : chemicalien, ijzerwaren, vlas,
prof. te Cambridge.
granen, hennep, hout, hop, leder, linnen,
(4) (Orville) en (Wilbur) beiden Amerika- machinerien, vruchten, papier, zout, wijn,
cement en klokken. Hoofdbedrijven zijn:
land- en mijnbouw (zout en ijzererts), veeteelt
en industrie en handel in landsproducten.
Het is een constitutioneele monarchie, grondwet van 1819, laatstelijk gewijzigd in 1874
en 1906. Eerste Kamer 36, Tweede Kamer 93
leden, welke voor 6 jaar, volgens geheim en
direct kiesrecht worden gekozen. in den
Bondsraad heeft W. 4 stemmen, in den Rijksdag 17 afgevaardigden. Het land is in 4 prov.
verdeeld. Hoofdst. Stuttgart. Het land is oorStri
spronkelijk een deel van het hertogdom Zwa..
ben, dat 1268 verbrokkeld werd. Graaf Ulrich
(1242/65) en zijn zoon Eberhard (1279/1325)
.4#
maakten Stuttgart tot hun residentie en
W1Lis U R WEIGHT.
ORVILLE WRIGHT.
breidden hun bezittingen uit. Door het huwenen, die er het eerste in slaagden een vlieg- lijk van Eberhard IV (1417/19) met Hendrika
*whine samen to stellen en daarmede (1906) ward het land nogmaals vergroot. 1482 werd
Woudrichem,

2232 inw.
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de ondeelbaarheid van het land uitgesproken.
Eberhard V verkreeg 1495 den hertogelijken
titel. 1498/1550 opstand, reformatio en ongelukkige oorlog tegen do Zwabische Rijkssteden4 waardoor W. onder O.-rijkscho souvereinitea kwam, hetwelk eerst 1592 werd opgeheven. Frederik I (1797/1816) sloot 1805
met Napoleon een verdrag, waarbij W. eon
koninkrijk word, vergroot met grondgebied
van O.-rijk en 1809 nogmaals vergroot. 1806
deel van den Rijnbond. 1819, na langen strijd,
cinder Willem I (1816/64), eon grondwet. W.
sloot zich meer en meer bij O.-rijk aan en
streed 1866 tegen Pruisen naast O.-rijk.
Hiervoor moest het 8 millioen gulden oorlogskosten aan Pruisen betalen. 1870/71 aan de
zijde van Pruisen tegen Fr.
Wurtz, (Charles Adolphe) Fr. scheikundige,
1817/84 ; prof. to Parijs.
Wurzbach, (Alfred von) O.-rijksch schrijver, geb. 1846 ; schreef veel over de Holt.
kunst.
Wilrzburg, hoofdst., Beiersch regeeringsdistr. Unterfranken, aan den Main, 75,497
inw. ; residentie ; slot ; domkerk, 1042 gesticht. Was eon oud bisdom, 742 door Bonifa'thus gesticht.
Wurzen, stad, Saksen, aan de Mulde,
16,615 inw.
Wiistenfeld, (Heinrich Ferdinand) Duitach
*rientalist, 1808/99 ; vooral verdienstelijk
Omtrent zijn werken over de Arabieren.
Wutach, rechter-zijrivier van den Rijn, in
Baden, 112 K.M. lang.
Wu-tsjang, Zie Woe-tsjang-foe.
W uttke, (Heinrich) Duitsch geschiedchrijver, 1818/76 ; prof. to Leipzig, togen-

tander van Pruisen.

wyz

(2) (Emma) echtgenootevan boveagenoemde, geb. 1833 schreef kinderwerkies.
(3) (K. F. A.) Duitach godgeleerde, 1819j
70 ; prof. to Halle. Schreef o. a. „Geschicitto
des Heidentums".
Wybrands, (Aemilius Willem) Ned. kerkgeschiedschrijver, 1838/86 ; pred. der Dovegezinde gem.
(2) (Christiaan Nicolaas) Ned. 'Aerator
geb. 1851, brooder van den vorige en od
prod. bij de Doopsgezinde gem. Schreef o. a.
„Het Amsterdamsche tooneel van 1617/1772".
Wychgram, (Jacob) Duitsch paedagqog ea
literatuur-historicus, geb. 1858 ; schreef o. a.
„Schillers leben".
Wye, rechter-zijrivier van de Severn,
Eng., 190 K.M. lang.
Wyllie, (Antoon Jacob) Vlaamsch cederijker, 1763/1837 ; schreef o. a. het tooneelstuk „De slag van Waterloo".
Wyoming, staat der Ver. Staten van N.Am., 253,530 K.M 2 ., 92,531 inw. ; is bergachtig, door het Rotsgebergte doorploegd ;
rijk aan steenkool en ijzer. Er is ook landbouw en veeteelt. Hoofdst. Cheyenne. Het
is sedert 1890 een staat.
Wytsjegda, rechter-zijrivier van de Dwina,
1072 K.M. lang.
Wyttenbach, (Daniel) philoloog, gob. 1746
to Bern, sedert 1871 prof. to Amsterdam en
Leiden ; gest. 1820. Gal o. a. nit de „Morelia" van Plutargus.
Wytynck, (Julius) Vlaamsch schrijver en
dichter, geb. 1843 ; schreef meest bijspelen.
Wyzewa, (Feodor de) Fr. schrijver, geb.
1863 in Polen. Vertaalde in 't Fr. alle weirken van Tolstoi. Schreef o. a. „Valbert on
le recit d' un joune Homme".

x,
X, is do 24.,to letter van hot alphabet, moord, welke na 6 rnaanden vermoord word..
Ximenes,
(Francisco) de Cisneros, Sp.
doe), komt alleen in vreemde woorden voor.
Beteekent als Rom. cijfer 10 In do wiskundo prelaat en staatsman, 1437/1517 ; biechtis X een onbekende grootheid. In vele talen

va,der van Isabella I, word 1495 aartsbis-

wordt de X meest door ss vervangen. In schop van Toledo. Als inquisiteur bekend
bet Sp. klinla doze letter als j, waarom b.v. door zijn wreedheid ; veroorzaakte de verMexico,. we! Mejico wordt geschreven.
Xanthus, een mythisch koning van Thebe,
Yid in eon tweegevecht met een door de
Atheners gestelden kampvechter.
Nantippe, de lastige, plaagzieke en opvliegemde vrouw van den Gri. wijsgeer Socrates.
De naam is spreekwoordclijk geworden voor
nom lastige, kijfzieke vrouw ; huisdra,ak.
*bonen, naam voor beenen met naar
(4kander gegroeide knie6n.
Xenia, (Gni.) oorspronkelijk eon geschenk,
Jai de Ouden na den maaltijr1 hun gasten
tnedegaven.. Later naam voor tot tildgeBooten gerichte epigrarnrnen, o. a. van
Goethe en Schiler.
Xenien, rneervoud van Xenia.
Xenoorates,
Gri. phil., 397/314 v. elm;
leerling en tweeds opvolger van Plato.
-

Xonooratie,

drijving der Joden uit Sp. en verdreef de
Mooren nit Oran. Later regent van Karel I.
Xingoe, reehter-zijrivier van den Amazonenstroom, 2100 K.M. lang, 2000 K.M.

ar..bs
vax
't1;arl en of Rontgenstralen, zijn onzicht..
bare stralen, die ontstaan wanneer de elootroden van een glazen buis (Geisslerselie
buis) met verdunde lucht, verbonden worden met de pion van een vonken-inductor
en welt daar, waar de kathode-stralen den
glazen wand raken. Deze stralen dringen
door de meeste ondoorzichtige lichamen been.
Daar echter verEchillende stollen het Licht
1110C' 1'
of minder beperken, vormt zich ems
siehaduwbeeld op een wit veld, dat men aaa-

(Gri.) heerschappij van vreem-

cielingen.
Xonophanes, Gri. phil., 568/47G v. Chr.,
stichtte een school te Elea. Bestrijder van
het bijseloof.
Xenophon, Gri. veldheer, 439/344 v. Chr.;
leerling van Socrates. Voerde an den slag
‘bij Cunaxa de 10,000 Gri. terug.
(2) van Ephezus, Gri. erotisch dichter,
qngev. 4e of 5e eeuw voor Chr. Schreef o. a.
de roman „Ephesiaca".
Xerodermie, (Gri.) een huidziekte, waarbij
dese een perkamentachtig uiterlijk krijgt en
afsehilfert. Insmeren met een vet is eenige
bebandeling. Oorzaak onbekend.
Xerxes, I, koning der Perzen, 486/465 v.
Chv. Hij onderwierp Eg., sloeg een brug over
des Hellespont en viel Gri. binnen, verwoestte Beotie en Attica en verbrandde
Athene. Zijn vloot werd echter verslagen,
waarna vele verliezen volgien. Hij werd ten
ketste vermoord.
42) II, zoon van Artaxerxes I, koning
der Pernen, regeerde 425 v. Chr. slechts 45
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brengt achter het beeld, dat door de X-straten
wordt beschenen. Zoo zal b.v. als men
een hand houdt tusschen de stralen en het
witte veld, zich daarop een beeld vormes,
waarop de beenderen donkere plekken von.
men. Hierdoor zijn breuken, wonden, kogels.
naalden enz. in het een of ander lichaamsdeel to zien. De X-stralen laten zich niet,,
zooals de meeste stralen, broken, ombuigea
of weerkaatsen, hebben echter een zeer
sterke photographische werking.
Xylologie, kennis of leer der houtsoorten.
Xystus, een overdekte zuilengang.
(2) Zie Sixtus.
doges, werd then door zijn broeder ver-

(2) Fr. dep. aan de rivier Y., 7428 IC.VP.,
Is
vreemde letters en komt ongev. 315,199 inw. Hoofdst. Auxerre.
York, grootste Eng. graafschap, aan de
evereen met i, doch wordt ook veel als j
uitgesproken. In de wiskunde is y de tweede N.-zee, 15,713 K.M 2 ., 3,585,122 inw. Is verdeeld in O.-, W.- en N.-Riding. Hoofdst. Y.
enbekende grootheid.
Yack, een wilde rundsoort in Centr.-Azie. aan de Ouse, 77,793 inw. ; vormt sedert 1884
Yamada Akiyoski, (graaf) Jap. staatsman, een eigen graaf Schap. Is een mooie stad, met
geb. 1845 ; was 1883/91 minister van justitie. vele oudheden en bouwvallen. Er is industrie.
(2) stad, staat Pennsylvania, N.-Am.,
Yamagata Aritomo, (graaf) Jap. staatsman en veldheer, geb. 1838 • was 1873 en 33,708 inw. ; industrie, graanhandel.
(3) Eng. hertogstitel, gesticht door Edward
83/91 minister van oorlog, 1898/1900 ministerpresident. 1900 bevelhebber tegen China en III, voor zijn zoon Edmund, die de stainhouder werd van het huis Y., terwijI zijn
1904 opperbevelhebber tegen Rusl.
schertsende benaming voor de broeder James het huis Lancaster stichtte.
Yankee,
Later bekend door den strijd tusschen beide
N.-Amerikanen.
Yankee-Doodle, een Am. volkslied, op de huizen, genoemd de Roode en de Witte roos.
wijze van een spotlied op Cromwell en De laatste uit het huis Y. was Frederic,
tijdens den opstand tegen Eng. gezongen. 1763/1827, die verschillende malen door de
Yap, een der grootste eilanden der W.- Ned. werd verslagen. Thans draagt meest de
2e Eng. prins den titel hertog van Y.
Carolinen, 207 K.M 2 ., 2750 inw.
Yaracuy, een bondsstaat van Venezuela, Young, (Brigham) de leider der Mormo5150 K.M2 ., 60,000 inw. Hoofdst. San nen, na den dood van Joe Smith (1844),
Felipe. Is sedert 1901 een staat. 1801/1877 ; leidde de verhuizing naar de streYard, Eng. en Am. lengtemaat, 0,9144 M. ken aan het Zoutmeer.
(Francis Edward) Eng.
Younghusband,
Yard of land, Eng. vlaktemaat, 12.14 H.A.
Yates, (Edmund) Eng. schrijver, 1831/94 ; officier en reiziger, geb. 1863 ; doorkruiste
tnedestichter van het weekblad „The World". Eng.-India.
stad, staat Ohio, N.-Am.,
Youngstown,
Yellow-Stone, rechter-zijrivier v. d. Missouri, 860 KM. lang. Doorstroimt het Y.-Park. 44,885 inw. ; industrie, steenkoolmijnen.
(Fr. : Ypres) stad, Belg. prov.
Yperen,
Yellow-Park, een landstreek in den staat
Wyoming, N.-Am., in het Rotsgebergte. Is W.-Vlaanderen, 17,400 inw. ; kant- en katoenseer rijk aan natuurschoon en daarom aan industrie. Voorheen hoofdzetel der lakende exploitatie en industrie onttrokken en industrie.
Ypes-Speet, (Maria) leerares in Den Haag
voor genoegen en natuurschoon behouden.
Yemen of Jemen, Z.-W.-hoek van Arable, in het hygienisch spreken, volgens een door
aan de Roode-zee, 191,000 K.M 2 ., 750,000 haar zelf ontworpen methode, geb. 1857.
Yriarte, (Charles) Fr. literator, 1833/98 ;
inw. ; zeer warm klimaat, doch goed bewaterd. Meest hoogland. Staat nog onmid- was red. van „Monde illustre".
Ysaye, (Eugene) Belg. vioolvirtuoos, geb.
dellijk onder Turkije. 1909 opstand.
Yen, Jap. munteenheid, een zilvermunt 1858 ; prof. to Brussel.
(2) (Theophile) Belg. pianist en compovan 100 sen, is ongev. f 1.70.
Yeoman, voorheen in Eng. naam voor nist, geb. 1865 ; broeder van den vorige.
Ystradyfodwg,
stad, Eng. graaf schap
groot-grondbezitters, thans voor elken pachGlamorgan, 113,735 inw. ; ijzer- en staalter of grondbezitter.
Yeu, (Ile de) Fr. eiland in den Atlantischen industrie, steenkoolmijnen.
Yucatan, het schiereiland aan de N.-zijde
Oceaan, dep. Vendee, 22 K.M 2 ., 3800 inw.
Yin, Chin. lengtemaat, heeft 10 Tsji, 1 van Midd.-Am., tusschen de Golf van Mexico
Tsji is 10 Tjoen, 1 Tjoen is 10 Feen = ge- en de Caraibische zee ; omvat Eng.-Honduras
heel 3,73 M. en den staat Y. van Mexico, 91,201 K.M'.,
Ymesfjeld, hoogste berg van Noorw., 2560 314,087 inw. Hoofdst. Merida. Het heeft
vele bosschen en ruInes. 1527/40 werd het
M. hoog.
land door de Sp. veroverd. De bevolking had
Ymuiden, Zie IJmuiden.
Yokkaichi, stad, Jap. ail. Nipon 30,000 inw. een betrekkelijk hoogen trap van ontwikkoYonezand, Hoofdst., Jap. prov. Uzen, op ling bereikt, doch door het aanhoudend oorlog voeren verwilderde het en verviel tot
Nipon, 33,000 inw.
Yonkers, stad, staat New-York, N.-Am., groote armoede.
47,931 inw., aan de Huds Tn.
* Zie ook J.
Yonne, linker-zijrivier van do Seine, 273
K.M2 . lang, 114 K.M. bevaarbaar.

Y, de 25ste letter van het alphabet.

een der

Z.
426ste en laatste letter van het alphabet. Dit weten wij nit de eerste acht hoofdstukWordt in de verschillende talen verschillend ken van zijn bock in den Bijbel, doch de
uitgesproken, o. a. in 't Zw. en Deensch als overige zes schijven uit een veel ouderen
een zachte s ; in 't Sp. als een scherpe s ; in tijd, ongev. 7e of 8e eeuw voor Chr.
't It. als een zachte ds ; in 't Hoog-Duitsch
Zacharias, was paus van 741/52 ; liet het
als ts. Wordt ook veel vervangen door de s Christendom verbreiden en zalfde Pepijn den
en staat dikwijls in plaats van een c.
Korte tot koning.
Zaad, (Sperma) is de stof, door de man(2) (Otto) Duitsch zooloog, geb. 1846 ;
lijke teelklieren voortgebracht en noodig om directeur van het door hem opgericht biolohet vrouwelijk ei te bevruchten. Bestaat uit gisch-station aan het Plonermeer. Schreef tal
tallooze kleine beweeglijke lichaampjes, van werken.
waarvan slechts een noodig is om het ei tot
Zahn, (Adolf) Duitsch pred., 1834/1900;
verdere ontwikkeling te brengen.
schreef „Sociaal-democratie and Theologie",
(2) is het voortbrengsel van alle planton en
Zaimis, (Alexander) Gri. staatsman, geb ,
client om de soorten in stand te houden.
1851 ; was herhaaldelijk minister.
Zaadstreng, deel van het manlijk lichaam, Zakyntos, een der Jonische eilanden, Gri.,
is een bundel bloedvaten, waaraan de zaad- 438 K.M. 2 , 45,032 inw. ; vruchtbaar. Hoofdsto
bal hangt.
Z., 14,650 inw. ; haven, textielindustrie. 1893
Zaagvisschen, een fam. der roggen, heeft aardbeving.
een verleagden snuit, waaraan aan beide kanZala, (Szalad) Hong. komitaat, 5122 KMa,
ten scherpe punten.
437,116 inw. Hoofdst. Z., 9782 inw.
Zaagwespen, zie Bladwespen.
Zalk-Veecate, gem., Overijsel, bij Kampen,
Zaamslag, gem., Zeel., bij Axel, 3394 inw. 969 inw.
Zaan, een gegraven water in N.-Holl., tusZaligverklaring, is een voorloopige kerkeschen N.-zeekanaal en Groot-N.-Holl.-kanaal, lijke verklaring, dat een gestorvene in den
oorspronkelijk een rivier. Bekend om de in- hemel is opgenomen en aangeroepen mag
dustrie aan de oevers. worden.
Zaandam, gem., N.-Holl., aan de Zaan en
Zalmen, (Salmones) een zeer gezochte taN.-zeekanaal, bij Amsterdam, 24,402 inw. ; felvisch, heeft een samengedrukt, verlengd
haven, beurs, oude woning van Czaar Peter, lichaam en op den staart een vetvin.
De
scheepsbouw, houthandel.
meeste soorten leven in zoet water, eenige
Zaandijk, gem., N.-Holl., aan de Zaan, bij echter in zee, doch zwemmen met de teling
Zaandam, 2521 inw.
ver de rivieren op.
Zaanstreek, naam voor de streken aan de
Zalsman, (Gerardus Philippus) Ned. zanZaan.
ger, geb. 1871.
Zabarowsky,
(Sigismond) Fr. publicist,
Zaltbommel, gem., Geld., aan de Waal, bij
geb. 1851.
Tiel, 4350 inw.
Zabel, (Eugen) Duitsch schrijver, geb.
Zambezi, grootste rivier vat! Z.-Afrika,
1851 ; schreef buiten eenige tooneelstukken 2660 M lang, mondt met 3 armen in de Indibiographieen, o. a. van Von Biilow en Tolstoi. sche zee. Vormt een 1600 M. breeden en 128
Zaborze, dorp, Pruisisch regeeringsdistrict M. hoogen waterval.
Oppeln, 27,738 inw. ; industrie.
Zambonische kolom, is een voltasche-kolom,
Zacatecas, staat van Mexico, 63,386 K.M 2 ., samemzesteld uit koperen schijven en bladtin,
462,192 inw. Hoofdst. Z., 32,856 inw. zilverZamora, Sp. prov., 10,615 K.M. 2 , 275,545
mijnen.
inw. Hoofdstad Z., 16,453 inw.; textiel-inZacharia, naam van verschillende bijbel- dustrie.
ache personen uit bet Oude-Testament en
(2) staat in Venezuela, 65,317 K.M. 2
o. a. de naam van Johannes den Dooper uit 228,224 inw. Hoofdst. Guanara.
het Nieuwe Testament. De merkwaardigste
Zand, naam voor de massa's fosse korreltiee
is Z., een der Kleine Profeten. Hij keerde k warts en andere gesteenten.
met de Israelieten uit de Babylonische geZander, (Gustaaf) Zweedsch geneeskunvangenschap terug en wekte het yolk op den dige, geb. 1835 ; vooral bekend door zijn heiJtempel te Jeruzalem weder op te bouwen. gymnastiek.
.
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Zandpoort of Santpoort, dorp, gem. Vehen,
N.-Holl. ; mine van Brederode.
Zandsteen, is een gesteente door de natunr samengesteld uit zand en een soort
cement als klei of mergel.
Zandt, ('t), gem., Gron., bij Appingedam,
3412 inw.
Zandvoort, gem., N.-Holl., bij Haarlem,
aan de N.-zee, 3892 inw. ; drukbezocht,e badplaats.
Zanesville, stad, staat Ohio, N.-Am.,
92,538 inw.
Zangspel, tooneelspel met tang.

Zesgers of Seghers, (Gerhard) Vlaantsch
schilder, 1591/1651.
Zeegras, (Zostera) seewier, zijn planted'
waarvan do wortels in het slijk der seeen
hun voedsel vinden. De bladen zijn zeer lang
en platter dan van het gewone gras. Vormt
in zee geheele banken en wordt gedroogd geshruikt voor matrassen en bedvulling. Komt
ook in de Z.-zee voor.
Zeehond, een soort der vinvoetige ag ► gdieren.
Zeekat, zie Inktvisch.
Zeekoet, (Uria) geslacht van alken, konien

Zangwill, (Israel) Eng. schrijver, geb. 1864;
schreef o.a. verschillende Ghetto-verhalen.
EN is de leider der Joodsche beweging in
Londen, tot stichting van een eigen staat.
Zante, Zie Zakyntos.

ook in ens land voor.
Zoekomkommers, een hoofdafdeeling der

proteetie, 2560 K.M. 2 , 210,000 inw.
Hoofdst. S., op het eiland S. (1591 K.M. 2 ,
150,000 inw.), 100,000 inw. ; haven, vestingwerken. Handel en industrie.
Zapon, Zie Celluloid.
Zara, hoofdst. van Dalmatie, aan de AdriaCache Zee; 32,506 inw. ; weverijen, visscherij,
Zarathustra, Zie Zoroaster.
Zarizyn, stad, Russ. gouv. Saratow, nan
den Wolga, 55,967 inw. ; petroleumhandel.
Zarskoje-Selo, stad, Russ. gouv. St. Pe,tersburg, 22,353 inw. ; zomerverblijf van den
‘Ozaar.
Zea, havenplaats bij Athene.
Zea Mais, Zie Mais.
Zeboe, eon der Philippijnen, 4694 KAP.,
693,000 inw. Hoofdst. Z., 31,000 inw.
Zebra, een paardensoort met wit en zwarte
_gestreepte huid, leeft in kudden in de gebergten van Z.- en 0.-Afrika.
Zebu, (Bos jedien , ) het Indisehe huisrund,

van Ned., oppervl. 1765 K.M. 2 , (1909) 231,958
inw. Bestaat uit de eilanden : Schouwen,
Duiveland, Filipsland, Tholen, N.-Beveland,
Z.-Beveland en Walcheren en het vasteland
Zeetiwsch-Vlaanderen. Is gelegen aan de
mending van de Maas, Waal en Schelde. Da
bodem is over 't geheel vruchtbaar, terwiji
veer aan veeteelt, visscherij en zeevaart wordt
ged.aan. Kanalen of rivieren zijn er bijns
itiet. De hoofdst. is Middelburg ; ander.
groote steden zijn Vlissingen, Goes, Zierikzee
en Brouvvershaven. Het land werd zeer vest
door overstroomingen geteisterd ; laatste malen vooral in 1775, 1808 en 1825. Van de
oudete geschiedenis van Zeeland is weinig
bekenci. Het schijnt tijdens de invallen der
Noormannen bewoond to zijn geweest door
de Sueven. Het was lang een twist-appel tunschen de graven van Holl. en Viaandereit.
1323 kwam het geheel aan Holl. De bewoners
streden rnoedig mede tegen de ovTerheersching
der Spanjaarden. Na den val van Napoleon
word het weder een Ned. prey.
(2) gem., N.-Brab., bij Grave, 2818 inw.
Zeeleeuw, een soort der vinvoetige zoogdieren.
Zeolst, gem., N.-Brab., bij Eindhoven, 1274
nwoners.
Zeelt, (Cyprinus tinca) een karpersoort,
leeft in 7.oet water. Hoeft een groeno kleur
en is glad.
Zeeman, (Pieter) Ned. natuurkundige, geb.
1865 ; prof. to Amsterdam. Kreeg 1902 des
Noberprijs.
(2) G zn. , (P.) Ned. wiskundige, geb.
1_850; prof. to Leiden.
Zeemanshuis, in de meeste havensteden
rijn voor de daar verblijf houdende zeelieden,
inrielitingen geopend, waar deze tegen
goeding kunnen wonen en ontspanning virtr(len, ‘Toor zij weder gemonsterd hebben.

stekelhuidigen. Hebben een rolrond lichaam,
met lederachtige huid en kleine pootjes ens
om den bek voelers. Er zijn ongev. 300
Zanten, (Cornelie van) Ned. zangeres, geb. soorten.
Zeekwallen, zie Medusen.
3855.
Zanzibar, O.-Afrikaansch sultanaat, onder
Zeeland, een der meest vruchtbare prey.
P.m g

ZEBU.
deft een of twee vetbulten op den rug.

Zedeleer, rnoraal philosophic. Zie Mick.
Zederikkanaal, kanaal van de Lek naar
florinchem.
Zeearend, (Haliactus) geslacht van roofYegels, waarvan 7 soorten. L(.ve aan de e,oekusten en voeden zich met visch.
Zeebeving, is een aardbeving onder zee.
Zee-egegs, oid ea) zeeappels,
con
woep van stekellmidigen ; dra g on can harde,
kalkachtigo 3ebaal. Er eiin ongev. 3 a 4001

tiourten.
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Imp, is een chemisch product, ontstaat
doordat men vetten laat verzieden met loog
of vetzuren.
Zeepaardje, (Hippocampus) geslacht van
naaldvisschen ; kop en romp gelijken samen
op een paardenkop, waaraan een vinlooze
ataat. Komt in de Midd. zee, op de Eng,
kust en in de warme zeeen voor.
Zeespinnen, (Pygnogonida) een in zee voorkomende spinsoort, hecht zich aan schelpdieren vast.
Zoesterren, (Asteroida) een geslacht van
stekelhuidigen, wier lichaam een stervormig
gedaante heeft, meest met 5 armen. Leven op
den bodem der zee en kunnen zich kruipende
langzaam voortbewegen.
Zeestroomen, in de groote zee'e:n zijn duidelijke stroomen waar to nemen, die aan
caste grenzen en richtingen gebonden zijn.
De oorzaak is niet juist bekend en evenmin
de verandering of verschil van temperatuur.
Deze stroomingen hebben op het klimaat der
kusten grooten invloed.
Zeeuwsch-Viaanderen, het Ned. deed van
het oude Vlaanderen ; deel van de Ned, pTCY'S
Zeeland.
Zeewier, zie Zeegras.
Zeeziekte, (Nausea) een bijna algena. woorkomend onwel zijn van znenschen op zoo en
vooral bij hen, die weinig of nooit op zee
waren. Komt echter ook voor bij mensehen
die veel, zelfs een groot deel van hun le -ren
op zee doorbrachten. Bestaat hoof dzakelijk
in braking, diarrhee, hoofdpijn en afkeer van
coedsel. Middelen er tegen zijn nog niet govonden. Het beat© is zooveel mogelijk op del
blijven en het zoeken van verzet en vermaak,
Zegen, een groot soort vischnet. Niet altijd
veroorloofd daarmede to visschen.
Zegers Veeckens, (Mr. Lambertus) Ned.
jurist, geb. 1847.
Zeggelen, (Willem Jacobus van) Ned. dichter, 1811/79: bekend door zijn luimige ge-

Zegwaard, gem., Z.-Roll., bij Voorbnrg,
1863 inw.
Zeljde, (K. van der) Ned. schrijver, gob,
1838 ; schreef o. a. „D , begrafenis van den
duivel."
Zeist, gem., Utrecht, bij Utrecht, 12,232
allerlei industrie. Schoone omstreken.,
Zeitoen, stad, Turksch vilajet Adena, 17,000
inw. ; aldaar vele opstanden.
Zeitz, stad, Pruisisch regeeringsdistr. Metscburg, 27,391 inw.; textielindustrie, bruinkoolmijnen.
Zeldenrust, (Eduard) Ned. pianovirtuoma,
gob. 1865.
gem., Belg. prow. O..-Vlaanderen,.
Ze!e,
13,800 inw.
Zeifbeviekking, zie Onanie.
Zelfstandig naamwoord, Zie Substantief.
Zelhem, gem., Geld., bij Terborg, 4215 inw
Zeiler, (Karl) O.-rijksch operetten-compa.
nist, 1842/98 ; van hem o. a. „Vogelhiindler"
Zeliner, (Julius) 0.-rijkseh componist,
1832/1900.
(2) (Leopold Alex.) 0.-rijkech musicusly
1823/94.
Zelo, (It.) vuur, ijver.
Zeloten, (Gri.) overdreven Igverizars 'roar
bet geloof.
Zelotypie, (Gri.) afgunst, jaloerschheid.
leiter, (Karl Friedrich) Duitseh componist,

K. F. ZELTER.

1758/1832 ; vriend van Goethe. ',eider van het
door hem gestichte instituut voor kerkmuziek,
Zane's, zijn de buitenste bolsters of huidjee
der graankorrels, worden echter bij het malen niet fijn. Hebben een hoog voedingsge,
balte.
Zemplin, Hong. komitaat, 6208 K.M.s,
327,993 inw. Hoofdstad SatOralja-Ujhely.
Zend, een Indogermaansche taalstam van
de groep der Iranische talen. Hierin is do
Send avesta geschreven.
Zend avesta, het godsdienstboek der on&
Persen, bevat de leer van Zoroaster.
Zenger, (Max) Duitsch componist, geb.
1837.
Zenith, hoogste punt, snijpnnt ; het hoogste punt van den hemelkogel, recht boven het
W. J. VAN ZEGGELEN.
standpunt van den waarnemer.
Zennebladeren, Zie Cassia.
dichten. Schreef o.a. „Pieter Spa mitt! Lon
Zeno, een heilige, was een krijgsman en
den", „Pieter Bps naar Amsterdam", „Eon
sprsk een gefolterden christen mood in. Werd
av on d partij " .
Zegveld, gem., Utrecht, bij Maarssen, 948 ter deed gebracht onder keizer Decins. Gedenkdag 20/12.
inwoners.
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(2) de Stoicijn, Gri.-phil., 340/264 v. Chr.
Leerde eenvoudig to leven en in overeenstemming met de natuur. Pleegde zelfmoord.
Zenta, marktstad, Hong. komitaat BacsBodrog, 28,588 inw.
Zenuwen, (Nervi) de bundels door het geheele lichaam loopende draden, hebben vele
vertakkingen en vereenigen zich alle in het
centraal orgaan (de hersenen en het ruggemerg). Zij dienen tot geleiding of overbrenging van elken prikkel, elken gevoelsindruk en
warden daarom niet ten onrechte de telegraafkabels van het lichaam genoemd. Deze
overbrenging gaat zeer snel. De werking is
nog niet in 't minst verklaard. Zij brengen
niet alleen elken indruk en willekeurige beweging over, doch ook rekent men dat ze de
onwillekeurige bewegingen als ademhaling,
bloedsomloop, spij svertering enz. overbrengen.
(Neuralgie) zijn pijnen, die
Zenuwpijn,
soms zeer hevig kunnen zijn, zonder dat op
die pla.4ts eenig verschijnsel is waar to nemen. Meest schuilt de oorzaak dan in het
bloed.
Zephyrinus, heilige, was 203 tot 217 of 218
paus en stierf den marteldood onder Severus.
Gedenkdag 26/7.
Zephyr of Zephyrus, de koele, aangename
W.-wind.
Zeppelin, (Ferdinand, graaf von) Duitsch
militair en luchtschipper, geb. 1839 ; maakte
1870 voor de opening der vijandelijkheden
met Frankrijk een tocht door den Elzas.
Werd 1905 generaal der kavalerie. Bouwde
verschillende bestuurbare luchtschepen, doch

F. GRAAF VON ZEPPELIN,

tielindustrie, hertogelijk slot. 1603/1793 realdentie van de linie Anhalt-Z.
(Philip von) Duitsch dichter en
Zesen,
taalkundige, 1619/89 ; woonde eenigen tijd in
Amsterdam.
Zesgehuchten, gem., N.-Brab., bij Eindhoven, 1063 inw.
een zeer kunstige machine
Zetmachine,
die ongev. het voorkomen heeft van een groat;
schrijfmachine. Heeft ook een toetsenbord,
en door het tikken op de toetsen worden letters of teekens op een reepje tin gemaakt;
elk reepje is een regel. Zie Boekdrukkunst.
Zetmeel, (amvlum) is een der meest verspreide organisc.he verbindingen. Het wordt
gevormd onder invloed van licht in de bladeren en verzameld in de zaden, knollen en
wortels der planten. Het is een der belangrijkste bestanddeelen der voeding.
Zetten, dorp, gem. Valburg, Geld., 2000
inwoners.
Zetternam, (Eugeen) Zie Diricksens.
in de Gri. mythologie de hoogste
Zeus.,
God, zoon van Kronos en Rhea, echtgenoot
van Hera. Hij is de vader en vorst der goden en de beheerscher van alles. Hij verbleef
op den Olympus, omringd door andere goden
on regelde daar de gebeurtenissen op de
aarde.
Zevenaar, gem., Geld., aan de Ned. grens,
4885 inw. ; grensstation.
Zevenbergen, gem., N.-Brab., 7608 inw.
(2) Zie Zevenburgen.
Zevenburgen, het Z.O.-lijk deel van Hong.,
was tot 1867 kroonland van 0.-rijk, doch
werd geheel met Hong. vereenigd, 55,731
K.M. 2 , 2,1 mill. inw. ; bergachtig en zeer rijk
aan goud.
Zevengebergte, groep van 7 bergen aan
den Rijn, schuin tegenover Bonn. Hoogste
top 464 M. Schoone omstreken, druk vreemdelingenverkeer.
Zevenhoven, gem., Z.-Holl., bij Woubrugge,
1106 inw.
Zevenhuizen, gem., Z.-Holl., bij Hillegersberg, 2258 inw.
Zevenjarige oorlog, de derde Silezische oorlog, gevoerd 1756/63 tusschen Pruisen (verbonden met Eng. en Hessen) en O.-rijk (verbonden met Rusl., Frankr., Saksen en Zweden) om de verovering door Frederik II, koning van Pruisen, van Silezie. Liep in 't voordeel van Pruisen af. 1762 wapenstilstand en
63 vrede, waarbij Pruisen Silezie behield. Fr.
had to voren Canada aan Eng. moeten afstaan.
Zeven wijzen, zie Wijzen.
Ziel, (Anima) in de dogmatiek het onstoffelijke leven in den mensch, dat na den dood
het lichaam verlaat om voor God to verschijnen. Meest verstaat men ander Z. het inwendige bewuste en onbewuste leven.
-

had aanvankelijk hiermede geen geluk. Doch
later bouwde hij een reusachtige ballon met
twee schuitjes, waarmede hij de prachtigste
proeven aflegde en ten voile bewees, dat zijn
stelsel betrouwbaar is. 5/8 1908 moest hij na
een vaart van 24 uur, op weg naar Berlijn,
door den storm landen. Dit geschiedde to
Echterdingen, doch zijn ballon geraakte hierbij in brand en werd geheel verwoest. Z. had
zijn geheele vermogen bij de proefnemingen
verloren, doch een vrijwillige inschrijving
bracht hem in eenige maanden 5 mill. Mark,
waarmede do Duitsche „Luftflottenverein"
word gesticht.
Zerbst, stad in Anhalt, 17,095 inw. ; tex-

Z le

799

Ite

Ilefsverhuizing, is het geloof dat na den
dood de ziel zich in een ander lichaam hult.
Ilelsziekten, andere naam voor geestesziekten.
Ziem, (Felix) Fr. schilder, geb. 1821.
Zierikzee, gem., Zeel., op het eiland Schouwen, 6811 inw.
Zigeuners, is een over de geheele oude wereld verspreid levend nomadenvolk, afkomstig uit Indie. Zij kwamen het eerst in 1417
in Duitschland. Elke beproeving om hun een
vaste woonplaats te bezorgen is tot nog toe

mislukt. Men schat hun geheele aantal op 2

mill. zielen, waarvan de meeste in Turkije en.
Rumenie wonen. Zij hebben een bijzondere
aanleg voor muziek en dans. Leven meest van
kleine handwerkjes, terwijl de vrouwen waarzeggerii en kwakzalverij uitoefenen. Het tekort voor hun bestaan wordt meest door dieverijen aangevuld.
Zijde, is het spinsel van den zijdeworm, die
hiervan zijn cocon vervaardigt. Is dadelijk
tot draden bewerkt, zoodat van spinnen bij
zijde niet gesproken kan worden. Is meest
seer duur, kan elke kleur gegeven worden,
doch wordt meest vervalscht.
Zijdeworm, (Bombyx mori) is de rups van
een oorspronkelijk in China voorkomenden
nacbtvlinder ; wordt 4 c.M. lang, spint zich

ZUDEWORM.

een oocon en verandert daarbinnen tot een
pop. Het spinsel der cocon is de zijde. Het
voedsel der rupsen is meest moerbeziebladen.
Zijidiep, vaart in Gron., tusschen Scheemda en Termunte.
Zijpe, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 4278 inw.
Ziller, (Tuiskon) Duitsch paedagoog, 1817/
82 ; schreef verschillende werken.
Zillesen, (Hendrik) Ned. jurist, geb. 1854 ;
griffier van de Eerste Kamer.
Zilver, een der edele metalen, is zuiver wit
en heeft een sterken glans. Komt gedegen en
verbonden met andere stoffen voor. Is in zuiveren toestand te week om bewerkt te worden, wordt daarom meest met een weinig
koper veel harder gemaakt. Zeer goed voor
geleiding van warmth en electriciteit. Is na
goud het meest gezochte metaal, ook voor
muntspecie.
Zilverchioride, of chloorzilver, vindt men
als hoornzilver en in geringe hoeveelheid in

Zilvermeeuw, is een meeuwsoort.
Zilvervloot, noemde men de vloot,

die jaarlijks van Spaansch-Am. naar Spanje voer om

goud, zilver, diamant en kostbaarheden naar
het vaderland te brengen. 1628 veroverde
Piet Hein eens zoo'n vloot, welke ongev. een
waarde bevatte van 11- mill. gulden.
Zimmer, (Friedrich) Duitsch protestantsch
godgeleerde, geb. 1855.
(2) (Wilhelm) Duitsch schilder, geb. 1853.
(Albert) Duitsch schilder,
Zimmermann,
1809/88.
(2) (Robert) O.-rijksch phil., 1824/98 ; prof.
to Weenen. Herbartiaan. Schreef o. a. „Leibniz and Herbart".
(3) (Alfred) Duitsch geschiedschrijver geb.
'
1859 ; schreef o.a. „Die Europeische Kolo-

nien.
Zingarelli, (Niccolo Antonio) It. componist,
1752/1837 ; was 1804/11 kapelmeester der Pieterskerk to Rome. Schreef opera's, cantates,
oratoria, missen enz., o. a. de opera „Romeo
et Julia".
Zingiber, zie Gember.
Zingst, Pruisisch eiland in de 0.-zee. Dorp
Z., 1775 inw.
Zink, een metaal, in de natuur verbonden
met zwavel als Z.-blende en met zuurstof,
koolzuur en kiezelzuur in Z.-spaat en kiezelgalmei. Is blauwwit, metaalglanzend en oxydeert slechts aan de buitenste laag. Is in
zuren op te lossen, kan tot zeer dunne platen
uitgewalst worden.
Zinkchloride, of chloorzink, wordt verkregen door zink op te lossen in zoutzuur.
Zinnelijkheid, zucht naar alles, dat slechts
de zinnen streelt ; zucht tot bevrediging der
zinnen.
Zinspreuk, devies, opschrift ; kernachtige
zin of spreuk ; uitdrukking met veel beteekenis.
Zintgraff, (Eugen) Duitsch reiziger, 1858/
97 ; bereisde Congo en Kameroen.
Zintulgen, noemt men de middelen of
wegen, waarlangs mensch en dier indrukken
krijgt van de wereld buiten het lichaam. Men
neemt gewoonlijk 5 zintuigen aan : gezicht,
gevoel, smaak, reuk en gehoor. Hiermede
moeten wij alles waarnemen wat bestaat ; alles wat bestaat of zou kunnen bestaan buiten
het bereik van een of meer der zintuigen, is
voor ons onbekend. Er zijn verschillende seeten, die beweren dat de mensch nog een 6e
zintuig heeft.
Iinzaren,
een Rumeensche volksstam,
meest aan de Turksch-Gri. grenzen. Ongey.

zeewater en verbonden met broomzilver in 600,000 zielen.
Zion, heuvel bij Jeruzalem, alwaar de temdelfstoffen. Is kleurloos, amorphe of gekristalliseerd en onoplosbaar in water. Gebruikt pel stond en daarom wel naam voor geheel
Jeruzalem.
bij de photographie.
Zilverglans, glaserts, een loodgrauwe delfZionisme, een door Theodoor Herzl (18601

stof, bevat 87 % zilver.

1904) ontstaan streven der verschillende Jo-
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den vereenigingen om in Palestina een eigen
staat te stichten.
Zipsi Hong. komitaat, 3605
172,091
lotoofdst. Lentschau.
Zirconium, een zeldzaam, metalliek element,
gelijkt op antimoon. Is zuiver een zwarte
poeder. Komt voor in zircoon.
Zircoon, een roods delfstof, edelgesteente.
Wordt tusschen eruptief gesteente gevonden.
Zittau, stad, Saksische prov. Bautzen.
30,921 inw. ; textielindustrie.
Zittel, (Karl Alfred) Duitsch geoloog en
-

hij naar het leven teekent. Voor de jengd en
vooral voor de prikkelbare jeugd Rijn sijne
werken niet aan to bevelen, hoewel sij een
fast van wijze lessen inhouden. Hij schreef
o. a. „Les Rougon-Macquart", „L'Asso•moir" (bewerkt voor tooneel door Busses&

paleontoloog, 1839/1904 ; prof. te Munchen.
(2) (Emil) Duitsch godgeleerde, 1831/99;

schreef o. a. „Die Entstehung der Bibel".
Zizka, (Jan) van Trocnow, aanhangcr en
•pvolger van Huss als aanvoerder der Hus
sieten, 1370/1424.
Zloozow, stad in Galicia, 12,209 inw.

E. ZOLA.

stad in Moravia, 16,261 inw.; aar en Gastineau), „Nana" (veel opgsng), „Gerdewerk. 12/7 1806 wapenstilstand tusschen minal", „La Debacle", „Lourdes", „Rome",
O.-rijk en Fr.
„Paris", „Write" (laatste werk). Zijn warZobeltitz,
(Hans von) Duitsch schrijver, ken werden in de meeste beschaafde tales)
geb. 1853 ; schreef o. a. „Die ewige Brant". omgezet en ook verschillende keeren.
(2) (Fedor von) Duitsch romanschrijver,
Zoller, (Hugo) Duitsch journalist en rel=
geb. 1857 ; breeder van den vorige.
ziger, geb. 1852 ; maakte ale correspondent
Holder, (Otto) Duitsch god,o;eleercle, geb. van do „Kolnische Zeitung" een rein ovt. de ,
Znaim,

1833 ; prof. te Greifswald. Schreef o. a. ,Gottes Zeugen im Reiche der Natur".
Zodiak,

de Dierenriem.

Zodiakaallicht, een zwak, nevelaehtig licht
na zonsondergang (vooral in 't voorjaar) en
veer zonsopgang (vooral in den herfst) op de
plaats van den dierenriem. Oorzaak nog niet
verklaard.
Zoelen, gem., Geld., bij Tiel, 233 inw.
Zoeloeland,
een prov. van Natal, 27,970
K.M. 2 167,000 inw., waarvan ongev. 1200
Europeanen. Het is een smal kustland met
een bergland, goed bewaterd en rijk aan hosschen. Hoofdrivier de Tugela. Er wordt meest
rijst verbouwd en er zijn groote kudden vee.
De rivieren herbergen o. a. vele krokodillen.
De bewoners zijn Zoeloe-kaffers, een der
machtigste kafferstammen. Zij hadden tot
1879 een cigen rijk, dat door de Eng. ward
veroverd.
Zoctermeer, gem., Z.-Holl., bij Voorburg,
1404 inw.
Zoeterwoude, gem., Z.-Holl., bij Leiden,

4045 inw.

Zoethout, zie Glyeyrrhiza.
Zog, noemt men het schuimende,

water achter een varend schip

draaiende

Miner, (Karl Friedr.) Duitsch componist,

werld.

1800/60.
(2) (Heinrich) Duitsch componist, soon van
den vorige, gel). 1854 ; prof. to Leipzig. Componeerde o. a. „Die versunkene Glocke".
hoofelst. en vrijstad van Hong.
Zombor,
komitaat Bacs, 29,609 inw.; gram- en voehandel.
Zon, het centrale on grootste lichaam van
ons Zonnestelsel. Is een Lol van 1,387,600
K.M. doorsnee. Gemiddelde afstand van de
aarde 148,7 mill. K.M. De aarde is 1,279,300
maal kleiner dan de zon en aan massa 324,470
keer. De grootte van de zon is ongev. 600
maal de grootte van de planeten samen,
welke em de zon wentelen. Zij zelf wentelt in
25 dagen, 5 uur en 38 minuten om haar as,
welke evenals die der aarde schuin stoat.
Tevens beweegt de Z. zich in ongev. 20 .M.
per seconde in de richting van het sterrenbeeld do Lier. De planeten ontvangen alien ,
lickt en %%aria° van de Z., waardoor zij de
levenbrengster en onderhoudster is. Zij is de
;noeder van het leven en met haar sterft Iles
nit. Het licht van de Z. heeft 8 min. en 17,78
second° noodig mu tot de aarde to komon.
Men veronderstelt, dat de Z. een gloeiends
1;01 is, omgeven door eon photosfeer, welke bostaat uit de dampvorinige stoffen, welke op
de aarde zijn. Zie verdere artikelen, als:
zonnestelsel, zonnevlekken, zonneweg. Zie
ook photosfeer en Protuberansen.

Zoilus, eon Gri. sofist, 3e eeuw voor Chris.
tus. Bekond door zijn kritiek op de Homeruspoiizie.
Zola, (Emile) Fr. schrijver, hoofdvertegenwoordiger van het naturalisme, geb. 2/4 1840;
gest. 29/9 1902. Trad 1898 in het Dreyfusproces ook als politicos op. Hij is dikwijla in
Zonde, is in de dogmatiek moedwillige
zij n
werken zeer realistiach, of seloort overtreding van den goddelijken aril.
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reeds alleen in gedachte geschieden, terwijl
in de kerkleer ook nog erfzonde bestaat. Verder heeft men de dagelijksche zonde, welke
vergeven kan worden en de doodzonde ; deze
is niet te vergeven.
Zondvloed, is de naam van den grooten
welke volgens Mozes (Genesis
Ay ater vloed.,
VI) over de aarde is gekomen en alle zondige
menschen heeft vernietigd, uitgezonderd
Noach en zijn fam. (Zie Noach). De naam wil
men afleiden van het woord zonde, doch dit
zal moeten zijn van het Oud-Germaansche
Sint-fluot (Groote vloed). Opmerkelijk is bet,
dat bijna alle nude volkeren een dergelijke
geschiedenis in de mythologie hebben. De
Chin. vertellen van de vertoornde godheid,
die de menschheid wilde vernietigen, doch
Nioewa (Noach) wist het water met hout (de
ark) te beteugelen, terwijl hij met een vijfkleurigen steen (de regenboog) de hemelstroomen afsloot. Bij de Indiers spreekt men van
Satyaoerata, inplaats van Noach. Bij de
Assyriers vond men een steen met spijkerschrift, hetwelk lang onvertaald bleef, tot G.
Smith er in slaagde het te ontcijferen en er
de geschiedenis vond van den Z. De Indianen-stammen in Z.-Am. hebben bijna alle een
geschiedenis van den Z., waarin een die gered
werd. De bewoners aan de oevers van den
Orinoco vertelden aan Humboldt van een Z.
De menschen vluchtten op de hoogste bergen
en Bochica kwam en sloot op den regenboog zittende het water. Wetenschappelijk houdt
men de overstrooming van de geheele aard-

oppervlakte door water voor onmogelijk.
Zone, gordel, aardgordel ; de streek tusschen twee aardgordels.

Zonnebloem, zie Helianthus.

aarde behoort. Men veronderstelt echter, dat
alle zichtbare sterren zonnen zijn, waarom
zich, voor ons onzichtbare, donkere lichamen
wentelen. Dit is echter op niet de minste
gronden to bewijzen.
Zonnevlekken, als men met het gewapende
oog de Z. beziet, ontdekt men daarop duidelijk waarneembare vlekken. Zij bevinden
zich in 't midden van de zonneschijf, de kern
is donkerder dan de randen, terwijl daarover
grauwe, heldere streepen zichtbaar zijn. De
Z. zijn niet gestadig, zij worden grooter of
kleiner4 wijzigen zich en verplaatsen zich geregeld van links naar rechts.
Zonneweg, (Ecliptica) is de schijnbare weg,
die de zon in een jaar om de aarde aflegt,
doch in werkelijkheid de aarde om de zon. De
weg vormt een cirkel in het hemelruim, die
het vlak van den evenaar snijdt onder een
hock van 23 ° 27/. Als groote cirkels verdeelen zij elkander in twee gelijke deelen, waarvan de punten 180 ° van elkander verwijderd
zijn, welke punten eveningspunten worden
genoemd. De zon passeert op haar schijnbaren tocht elk jaar een keer elk punt. Eerst
21 Maart, dag en nacht zijn dan even lang,
en later 23 September, ook dan zijn dag en
nacht even lang.
Zonnewijzer, is een voorwerp, hetwelk door
middel van de zon den tijd aangeeft. Plaatst
men b.v. een stok rechtop in den grond, dan
kan men aan bet schaduwbeeld zien hoe laat
het is. Daarvoor moet men echter de noodige
kennis bezitten of door ondervinding weten
op welke plek de schaduw zich op zekeren tijd
bevindt .

Zonsverduistering, zie verduistering.
Zoogdieren, (Mammalia) de groote klasse

Zonnedienst, bij vele heidensche volkeren van gewervelde dieren, die de hoogst bewerkhet aanbidden van en goddelijke eer bewijzen tuigde wezens der aarde bevat. Zij brengen
levende jongen voort, welke nog een tijd lang
aan de zon.
Zonnemaire, gem., Zeel., op 't eiland gevoed worden met de voeding der moeder.
Slechts de vogelbekdieren maken hierop eene
Schouwen, 1064 inw.
Zonnesteek, is een plotselinge hersen-aan- uitzondering, deze leggen eieren on de jondoening. De lijder valt neer, heeft het be- gen, die daaruit komen, worden gezoogd. Er
nauwd en kan soms geen ademhalen, waarop zijn ruim 2600 levende soorten, terwijl 900
binnen 2 of 3 uur de dood kan volgen. Wordt fossiele soorten bekend zijn. Worden meest
waarschijnlijk veroorzaakt door plotseling in 15 klassen ingedeeld.

Zotilithen, de fossiele overblijfselen van
dieren.
Zoologie, dierkunde ; kennis, wetenschap en
leer der dieren.
ZoOlogische tuin, dierentuin.
Zooltreders, (Plantigrada) groep van roofdieren, welke den geheelen voet op den grond
plaatsen bij het loopen. Hebben daardoor
een plompen gang. Tot hen behooren o. a. de
beren.
Zotimagnetisme, dierlijk magnetisme.
Zoophagen, dieren, die het vleesch van
traal punt, de zon. De trawanten der hemel-

meer of minder bloedaandrang naar de hersenen en aandoening van het hersenvlies. Is
niet altijd door het blootshoofd loopen in de
zon, daar het zelfs wel in den nacht in de
keerkringen optreedt. De behandeling is
hoofdzakelijk het losmaken der kleederen, het
op een koele plaats brengen van den lijder en
koude compressen op het hoofd leggen. Vooral
zorg dragon dat de adem niet stokt.
Zonnestelsel, noemt men een groep hemellichamen, welke zich wentelen om den cen-

lichamen behooren tot het Z. Tot nog toe andere dieren eten.
Zotitheraple, veeartsenijkunde.
kent men elechts een Z., het onze, waartoe de
Encyclopaedic 51
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Zatypte, het af of uitbeelden van dieren.
Zopf, (Wilhelm) Duitsch botanicus, geb.
-

1846 ; prof. te

ontredderde schepen terug, beiden overtuigd
zijnde de overwinning te hebben behaald.
In Ned. werd Z. toen zeer gevierd.

Zoutmeer, Zie Salt-Lake.
Zoroastar, (Zarathustra) beteekent gouda.
Zoutzee, Zie Doode-zee.
ster ; stichter of hervormer van den godsZoutzuur, een rookend, sterk zuur, een
dienst der Parzen. Volgens gissingen werd
hij in ongev. de 6e eeuw v. Chr. in den oplossing van chloorwaterstofgas in water.
Zschimmer, (Emil) Duitsch schilder, geb.
Kaukasus geboren. Zijn leer werd overgebracht in de Zend-Avesta en verbonden, of 1842.
Zschokke, (Heinrich) Duitsch schrijver,
in verband met de leer der Weda's. Werd
door den Islam verdrongen. Het hoofdbe- 1771/1848 ; leefde van of 1795 in Zwitsl.
grip van zijn phil. was de strijd tusschen Schreef o. a. „Die Hernhuttersfamilie".
Zschopau, linker-zijrivier van de Freiburhet licht en de duisternis. Daardoor werd
het vuur vereerd. Zijn aanhangers bouw- ger Mulde, 105 K.M. lang.
Zug, (Fr. : Zoug) Zwits. kanton, 239
den geen tempels.
Zorrilla y Moral, (Don Jose) Sp. lyrisch K.M2 ., 25,093 inw., welke Duitsch spreken
en dramatisch dichter, 1857/93 ; o. a. „Don en meest Kath. zijn. Er is industrie ; het
land is vruchtbaar, er wordt veel wijn verJuan Tenorio".
bouwd. De regeering is democratisch.
Zostera, Zie zeegras.
Zouaven, oorspronkelijk de Kabylen, die Hoofdst. Z., 5160 inw.
Itigel, Duitsch schilder, geb. 1850.
zich bij de Barbarijsche koningen verhuurZugermeer, een der dpenmeeren, bij het
den. Later naam voor de Moorsche vrijwilligers bij de Franschen, bij de verovering kanton Zug, 38 K.M2 .
* Zuld, windrichting tegenover N. gelegen,
van Algerio. Thans de Fr. vrijwilligers in
de richting der Z.-pool.
Algerie.
Zuld-Afrika, algem. naam voor het geheele
(2) De vrijwilligers voor den dienst van
Z.-lijke deel van Afrika.
den paus.
Zuld-Afrikaansche oorlog, de oorlog tusZoug, (Fr.) Zie Zug.
Zout, (keukenzout) chloornatrium, is een schen Eng. en de Z.-Afrikaansche republiekverbinding van chloor en natrium en komt jes Trans raal en Oranje-Vrijstaat, 1899-1902,
in de natuur algem. voor. In de landen als waarbij de laatsten, na een langen en hardlagen (steenzout) en opgelost in zeewater. nekkigen strijd, hun zelfstandigheid verHet bevat tusschen de kristallen een weinig loren.
Zuld-Afrikaansche republiek, de laatste
moederloog, waardoor het bij verwarming
uiteen springt. Het smelt bij een hooge naam voor het republiekje Transvaal, thans
gloeihitte en vervluchtigt, vooral snel in Eng.-Transvaal-kolonie, deel der Z.-Afrikaaneen luchtstroom bij hooge temperatuur. sche Unie, 1909 gesloten. Oppervl. 308,560
Verdamping van water wordt door de aan- K.M2 ., (1898) 1,094,156 inw., waarvan
246,000 blanken. Is heuvelachtig in 't 0,
wezigheid van zout belemmerd.
Zouten, zijn verbindingen, die ontstaan bergachtig hoogste toppen : Mauch 2660 M.
M. hoog. Het is vruchtbaar
'
als de waterstof uit een zuur vervangen Spitskep 2229
wordt door een metaal. Zij ontstaan in deri en rijk aan delfstoffen, waaronder goud en
regel door de inwerking van een zuur op een diamant. Hoofdst. is Pretoria, de bevolkbase of omgekeerd ; beiden neutraliseeren rijkste stad Johannesburg. Z. werd 1836 door
elkander. Vele gelijken in alle opzichten op de Boeren gesticht. Dit waren Holl. emigranhet keuken-zout, andere geheel niet. ten in het Eng. gebied Natal. Deze trokken
Zoutelanden, gem., Zeel., bij Vlissingen, het land dieper in en stichtten daar een
staat, die 1877 geannexeerd werd. De Boeren
733 inw.
(Johan Arnold) Ned. vloot- vochten zich echter vrij. 1896 had een overZoutman,
valling door de Eng. onder Jameson plaats,
_
doch deze werd goed afgeslagen. 1897 werd
het verbond met Oranje-Vrijstaat gesloten,
dat 1899 vernieuwd werd. 1899 oorlog met
Eng. Z. werd geholpen door de Oranje-Vrijstaat. Lang werd er gestreden en in 't begin
zelfs met geluk, doch het moest voor de overmacht bukken. 1909 werd het een deel der
Z.-Afrikaansche Unie.
Zuld-Afrikaansche Unle,
J.

A. ZOUTMAN.

Augustus 1909

* Zie voor Zuid oak South, Siid of op de
voogd, 1724/93 ; streed 1781 bij Doggersbank
tegen de Eng. De Eng. en Z. trokken net woorden self.
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en Tiengemeten, welke alle zeer kee en Tiengemeten, welke allen zeer

kolonien : Transvaal, Oranje-Vrijstaat, Natal
en Kaapkolonie. Oppervl. 1,280,428 K.M 2 .,
5,409,039 inw. De regeering bestaat uit
Senaat en Kamer van Afgevaardigden, elke
kolonie vormt een prov. der Unie en staat
onder eeu provinciaal bestuur ; deze besturen kiezen de leden voor den Senaat. De
afgevaardigden voor de Kamer worden door
de Europeanen gekozen, terwijl de leden der
beide lichamen bijgevolg ook Europeanen
moeten zijn. Alleen in Natal wil men ook
kiesrecht voor de kleurlingen invoeren. De
geheele regeering staat onder een gouverneur-generaal. De taal is Eng. ee. Holl.,
beide talen genieten gelijke rechten bij de wet.
Zie verder de landen afzonderlijk.
Zuld-Amerika, het Z.-lijk deel van Am.
Zie Am.
Zuid-Australia, een der Staten van den
A ustralischen. Statenbond, 985,720 K.M 2 .,
362,604 inw. Z.-lijk bergachtig. Vruchtbaar,
doch waterarm. Bevat metalen en petroleum.
Er is ook landbouw, veeteelt en industrie.
Hoofdst. Adelaide.
Zuld-Beljerland, gem., Z.-Holl., 2089 inw.
Zuid-Broek, gem., Gron., bij Winschoten,
3006 inw.
Zuld-Carolina, staat der Ver.-Staten van
aan den Atlantischen Oceaan,
79,120 K.M 2 ., 1,340,316 inw. ; vruchtbaar en
waterrijk. Veel veeteelt. Hoofdst. Columbia.
Zuld-Chineesche Zee,
zee van 0.-Azie,
oppervl. 3 mill. K.M2 .
Zuld-Dakota, staat der Ver.-Staten van
N.-Am., 201,120 K.M2 ., 401,570 inw. Heeft
uitgestrekte prairien ; voert veel graan uit.
Hoofdst. Pierre.
Zulddoroe, gem., Zeel., Zeeuwsch-Vlaanderen, 1097 inw.
(Willem) Ned. literator, geb.
Zuldema,
1855 ; schreef o. a. „De zedeleer der
Jezuieten''.
Zuld- en Noordschermer, gem., N.-Holl.,
967 inw.
Zulderzee, Ned. binnenzee, door een reeks
eilanden van de N.-zee gescheiden. Is volgens de overleveringen ontstaan nit het
meer Flevo. Oppervlakte 3139 K.M 2 . Is
3-6 M. diep. Reeds lang bestaat het plan
en zijn er teekeningen gemaakt, de Z.-zee
gedeeltelijk droog to waken. Dit zou een
groote uitbreiding aan vrachtbaren grond
;even.
Zuld-Ceorgie, antarctisch eiland, ten 0.
van Kaap Hoorn.
Zuid-Holland, Ned. prov. tusschen N.-zee,
N.-Holl., Utrecht, Geld., N.-Brab. en Zeeland. Oppervl. 3005 K.M 2 ., (1909) 1,363,277
inw. Hiertoe behooren de eilanden Rozenburg, IJselmonden, Dordrecht, Voorne en.
Beierland, Goeree en OverflakPutte,

vruchtbaar zijn. Het is laagland ; er is veel
landbouw, veeteelt, industrie, scheepvaart,
handel en visscherij. Langs de kust duinen.
Het is ruim voorzien van water. Waterwegen
zijn : die om de eilanden, verder Gouwe,
Waterweg, Oude-Rijn, Vliet, Schie, Rotte en
Holl.-IJsel. De hoofdst. is 's-Hage ; andere
groote steden zijn : Rotterdam, Schiedam,
Delfshaven, Dordrecht, Delft, Gouda, Leiden
en de badplaatsen Noordwijk aan Zee, Katwijk aan Zee en Scheveningen. De geschiedenis is die van geheel Roll. Zie Ned.
Zuidhorn, gem., Gron., bij Gron., 2992 inw.
Zuidlaardermeer, meer in Gron. en Drente.
Zuidland, gem., Z.-Holl., 1847 inw.
Zuidlaren, gem.. Drente, bij Assen, 3544
inw.
Zuldpool, zie Pool.
Zuldpoolianden, collectieve naam voor de
landen om de Z.-pool, ruim 657,000 K.M 2 . ;
nog lang niet gelled onderzocht.
Zuld-Scharwoude, gem., N.-Holl., bij Alkmaar, 1628 inw.
Zuld-West Afrika, (Duitsch) de Duitsche
bezittingen in Afrika, tusschen Kaapkolonie
en Angola, aan den Atlantischen Oceaan,
oppervl. 830,960 K.M 2 ., ongev. 200,000 inw.,
waarvan ongev. 1300 blanken. Zetel van het
bestuur in Windhoek. 1885 werd het Duitsch
benit. Wordt bestuurd door een goiiverneur.
Herhaaldelijk in opstand.
Zuidwolde, gem., Drente, bij Hoogeveen,
4271 inw.
Zuldzande, gem., Zeel., bij Sluis, 1095 inw.
Zuldzee, Groote Oceaan of Stille Oceaan.
de grootste zee der aarde, beslaat bijna 1/3
der geheele aardoppervl. Bevat duizenden
eilanden en omgeeft geheel Aus. 161 mill.
K.M2 ., tot 9639 M. diep.
Zullen, gem., Utrecht, 1080 inw.
Zuilichem, gem., Geld., 985 inw.
Zuivelproducten, naam voor de prod. der
melk.
Zulla, stad van Venezuela, 64,670 K.M 2 .,
170,149 inw. Hoofdst. Maracaibo.
Zumpe,
(Hermann) Duitsch componist,
1850/1903.
Zunderd3rp, dorp, gem. Nieuwendam, N.Holl.
Zundort,
gem., N.-Brab., bij Ginniken,
5058 inw.
Zunz, (Leopold) Duitsch Joodsch geleerde,
1794/1886 ; schreef verschillende werken.
Zuren,
zijn verschillende scheikundige
verbindingen, die o. a. lakmoespapier rood
kleuren ; bevatten alle een deel waterstof en
hebben een zuren, bitteren en zeer bijtenden
smaak.
Iiirich, ka nton van Zwitsl., 1725 K.M 2 .,
431,036 inw. ; is zeer vruchtbaar, niet zeer
bergachtig. Regeering niet zoo democratisch
.
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ale van de overige kantons. Hoofdst. Z.,
aan de Limmat, 158,731 inw. ; veel industrie ;
groote Domkerk. Is een der schoonste steden
van Zwitsl. 10/11 1859 vrede tusschen 0.rijk, Fr. en Sardinia.
(2) (Meer van) meer tusschen de Zwits.
kantons Zurich, St. Gallen en Schwyz, 88
K.M2 ., 409 M. boven den zeespiegel gelegen.
Zuring, (Rumex) een in vele soorten voorkomende plantensoort, eenige soorten groeien
in 't wild tusschen het gras en hebben een
zuren smaak. Worden ook gekweekt en gebruikt meest tusschen andere groenten, doch
ook wel als enkele groente.
Zuringzout, een in vele plantensappen
voorkomend zuur van kalium-zout.
Zurlinden, (Emile Aug.) Fr. generaal en
staatsman, geb. 1837 ; werd 1871 gevangen
genomen, doch vluchtte. Was eenige malen
minister.
Zutphen, gem. en stad in Geld., aan den
IJsel, 18,538 inw. ; oude kerk met toren.
Handel, scheepvaart en eenige industrie.
Oude stad, kreeg 1190 stadsrechten.
(2) (Hendrik van) Ned. hervormer, 1488/
1524 ; werd verbrand.
Zuur, (het) is een onaangename ongesteldheid der maag, wijst op een gestoorde spijsvertering. Komt veel voor bij stilzittenden
arbeid. Kan verholpen worden met dubbelkoolzure soda, doch is niet aan te bevelen.
Zuurstof, is een kleur-, reuk- en smaakloos gas en komt in de dampkringslucht
voor en zeer veel verbonden met andere stoffen, heet dan meest oxyde. Vormt met waterstof water. Het is onmisbaar voor het organische leven.
Zuylen, (Willem van) Ned. tooneelspeler,
1847/1901 ; ook bekend door zijn monologen.
Schreef o. a. „De familie Kegge".
Zwaag, gem., N.-Holl., bij Hoorn, 1099 inw.

Iwo

soort, heeft krachtig gebid. Wordt 9 M.
lang en heeft een rugvin van 1i M. hoog.
Zwaarmoedigheid, Zie Melancholie.
Zwaartekracht,
noemt men de aantrekkingskracht van de aarde op de lichamen.
Zie Gewicht.
Zwaartepunt, is het punt van een vrij
lichaam, dat het meest door de aarde schijnt
aangetrokken en hetwelk slechts ondersteund
moet worden, om te beletten dat het geheele
lichaam valt.
Zwaben, een oud-Duitsch hertogdom, thans
regeeringsdistr. van Beieren, tezamen met
Neuburg 9825 K.M2 ., 753,177 inw., waarvan
85 % Kath. Hoofdst. Augsburg.
(2) een Duitsche volksstam, de in de 5e
eeuw zich in Z. gevestigd hebbende Sueven.
Zwaluwe, (Hooge en Lage) gem., N.-Brab.,
bij Oosterhout, 4554 inw.
Zwaluwen, fam. van speetsnaveligen, vormen met de gier- en nacht-Z. een groep der
Zwaluwachtigen. Is een sierlijke, kleine
vogel, met groote slagpennen.
Zwammen, (Mycetes Fungi) zijn gewassen,
die zoo zeer van de andere planten afwijken,
dat ze zelfs veel tot een apard rijk werden
gerekend. Ook onderling verschillen zij zeer
veel. Het zijn van bladgroenverstoken, uit
filtig weefsel bestaande planten, welke zich
voeden met organische stoffen. Er zijn ruins
10,000 soorten, de meeste leven parasitisch,
anderen zijn saprophyten.
Zwammerdam, gem., Z.-Holl., 2059
Zwartewaal,
gem., Z.-Holl., bij

inw.

701 inw
Zwartewater, water in Overijsel, ontstaat
bij Zwolle en mondt in de Z.-zee als het
.

Zwolsche Diep.
Zwarte-zee, binnenzee, tusschen Azie en
Europa, staat in verbinding met de Midd.zee en het Meer van Azov, 423,940 K.M 2 . ;
tot 2244 M. diep.
Zwartsluis,
gem., Overijsel, bij Zwolle,

(2) (Geert Lourens van der) een revolutionair-socialist, geb. 1858 ; was lange jaren
lid van de Tweede Kamer. Is mede stichter 3715 inw.
van den nieuwen Socialistenbond.
Zwartvoeten, Zie Blackfeet.
Zwaan, (Cygnus) een geslacht van zwernZwavel, een niet metalliek element, komt
vogels, waarvan 10 soorten, alle in de ge- in do natuur algem. voor, meest verbonden
matigde luchtstreken. Zijn sierlijke groote met metalen en veel bij vulkanen. Was reeds
vogels, met langen hats en sterke vleugels. seer vroeg bekend. Is geel en broos en verZijn zwart of wit.
brandt in de lucht of in zuurstof met een
(2) een sterrenbeeld aan den N.-lijken Malmo vlam en vormt een verstikkend gas.
hemel ; heeft twee dubbelsterren.
Zwavelwaterstof,
is een verbinding van
Zwaardemaker, (Hendrik) Ned. physioloog. swavel en waterstof, een kleurloos en verrah. 1857 ; prof. te Utrecht.
giftig g:is; riekt sterk en onaangenaam.
Zwavclzuur, een belangrijk zuur, komt
voor in vulkanisehe ,,vateren van Z.-Am. en
algem. als zwavelzure zouten. Ontstaat bij
oxydatie van zwavelig zuur anhydride.
Zweden, een koninkrijk in 't 0.-lijk deel
ZWAARDVISCH.
van het Scandinavische sch iereiland. Greiist
Zwaardvisch, (Orca gladiator) een zeer ge- aan Noorwegen, Finland, Botnische-Golf,
vreesde roofzuchtige walvischachtige visch- 0.-zee, Kattegat en Skagerak.
Oppervl.
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447,864 B.M.Z. De bodein is over 't geheel
vlak, rijk aan meren en bosschen en in 't
Z. vruchtbaar. Slechts aan de Noorweegsche
grenzen bergachtig. Hoogste top Kebnelkaisse, 2130 M. hoog. Van den bodem is:
43,5 % boschgrond en 42 % is opnieuw met
bosschen aangebouwd. Er is landbouw, veeteelt, mijnbouw (ijzer), boschbouw, handel,
visseherij en scheepvaart. Industrie is opkomend. Hoofdprod.: hout, ijzer, boter, houtstof voor papier, papier, machines, steen,
Lucifers, huiden, granen, kaas, koper, pek,
teer en zink. De bevolking, (1907) 5,377,713
inw., is meest Protestant. 5,073,000 Baptisten, 41,530 Kath. en 2400 Joden. Van do
bewoners zijn 22,200 Finnen, 7000 Lappet',
35.700 huiteulariders. Het land is verdeeld

WAPEN VAN ZWEDEN.

in 24 leens (Lim) of prov. met, de hoofdst.
Stockholm. Het is een erfelijke monarchie,
met twee Kamers. Eerste Kamer, 150 leden,
minstens 35 jaar oud, door de hoogst aangeslagenen in de belasting voor 9 jaar gekozen. Tweede Kamer, 230 leden, minstens
jaar oud, voor 3 jaar gekozen, door een
betrekkelijk klein aantal belastingbetalers.
Grondwet van 1809, in 1866 veranderd. Het
onderwijs is er goed ontwikkeld. Leger in
vredestijd 61,990 man ; oorlogstijd 346,200
man. Oorlogsvloot, 71 vaartuigen met 4610
koppen. Spoorwegen (1907) 13,255 K.M.,
waarvan 4336 van den Staat. Telegraaflijnen
(1906) 26,000 K.M., waarvan 31,100 K.M.
van den Staat. 16 staatsonderzeekabels met
387 K.M.
De oudste geschiedenis van Z. hult zich in
fabelen. Ongev. 829 werd er het Christendom
gepredikt en Olaf (995/1022) was de eerste
Christenkoning. Onder Inge de Oude (1080/
1112) word de dienst aan Odin afgeschaft.
1250/1363 regeerden de Folgunders, de laatste
nit het huis, Magnus II, word onttroond.
Margaretha, koningin van Noorw. en Denemarken, werd 1389 tevens koningin van Z.
Zij sloot 1387 de unie van Kalmar, die tot
1523 duurde, toen de Z. Gustaaf Wasa tot
koning uitriepen (1523/60). Deze voerde de
Hervorming in. Johannes III (1568/92) moest
in 1570 Gotland aan Denem. afstaan. Gustaaf II Adolf (1611/32) maakte het land
tot een niachtigen staat en was een der
hoofdfiguren in den 30-jarigen oorlog. Karel
XlI (1697/1718) begon den Noorschen oorlog, dit kostte het land zijn macht. Het

verloor groote stukken grond en word ver-

Zwi

teerd door partijtwisten. Gustaaf HI (1771/
92) kwam door een staatsgreep op den
troon, wilde een eind maken aan den strijd,
doch viel als offer door den adel. Gustaaf
IV word door het verlies van Finland 1809
onttroond. Ook ging het gedeelte van Pornmeren en het eiland Riigen verloren, terwijI
het Noorwegen verkreeg, dat tot 1905 onder
den koning van Z. stond. Zie Noorw. Onder
Karel XI V, den vroegeren Fr. maarschalk
Bernadotte, wiens geslacht nu nog regeert,

kwani een betere tijd. Karel XV (1859/72)
gaf het land een nieuwe grondwet. De voorlaatste koning, Oscar II, sedert 1872, hervormdo do belasting on met de vermeer(14 , ring van 's rijks inkomen het leger. Noorw-.
kwam echter reeds lang in verzet om het
eonsulaatwezen en 1905 word Noorwegen
zelfstandig. Gustaaf V volgde 1907 Oscar
11 op.
Zweelo, gem., Drente, 1484 inw.

Zweers, (Bernard) Ned. musicus, geh.
1854 ; verbonden aan het conservatorium to
Amsterdam.
Zweet, is het product der zweetkliertjes
der huid. Het is gasvormig on bevat koolzuur en water en minder volkomen exydatieprod. met vetzuur. Kora veel tweet nit de
huid clan verdikt het zich tot vocht, waaraan men den naam Z. heeft gegeven.
Zweetvoeten, is meest om den onaangenamen geur een gevreesde overmatige zweetafscheiding der voeten. Hoofdbehandeling is
luchtig, ruim sehoeisel, lauwe voetbaden en
insmeren met formalise.
Zweibrucken, stad, Beiersch regeerings
distr. Pfalz, 13,716 inw.; industrie.
Zweifel, (Paul) Zwits. gynaecoloog, gob.
1848 ; prof. to Leipzig. Schreef o. a. „Lehrbuch fiir Hebammen".
(Anton) Duitsch schilder,
Zwengauer,
1810/84.
prov. (Kreishauptmanschaft)
Zwickau,
van Saksen, 2548 K.M. 2 , 800,231 inw.; kolenmijnen, industrie. Hoofdst. Z., aan de Z.er-Mulde, 68,502 inw. ; textielindustrie,
machinebouw.
Zwijn, (Suina) een fam. van zoogdieren,
nit de orde der veelhoevigen. Hebben aan
elken poot vier teenen. Er leven nog verschillende soorten in 't wild. Het tamme Z..
dat gefokt en gemest wordt, stamt van twee
wilde soorten, n.l. het Europeesche wilde
zwijn en het Indische wilde zwijn. In de wildernis leven de wijfjes en jongen nicest to
zamen, terwiji de oudere mannetjes alleen
ronddolen.
Zwijndrecht, gem., Z.-Holl., tegenover
Dordrecht, 6942 inw.
Zwingli, (Ulrich) Zwits. hervormer en
naast Calvijn de stichter der Hervormde
Kerk. geb. 1/1 1484; ward 1506 pastoor. Hi t
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predikte tegen bodevaarten an aflaat. Ging algem., direct atemrecht gekozen voor 8
1519 naar Ziirich en huwde 1524. Hier Saar; stemgerechtigd is elke Zwitser boven
voerde hij de hervorming in. Kon Met Lu- 20 jaar. 2e. De Standenraad, is de vertegen-

U. ZWINGLI.

woordiging der kantons, elk kanton zendt 2
afgevaardigden, die gekozen mogen worden
zooals de kantons het wenschen. Geestelijken
zijn niet verkiesbaar. Beide lichamen kiezen
den Bondsraad van 7 leden, die de uitvoerondo macht vormen ; elk lid heeft eon ministerieel departement. Deze raad kiest elk
jaar eon voorzitter, die dan president is van
de geheele republiek. Als 8 kantons het wen-schen, moot over een bondswet een yolksstemming worden gehouden. Als 50,000 inw.,
door hun handteekening, den wensch uitspreken dat een wetsontwerp dadelijk wordt
behandeld, dan geschiedt dit De regeeringen der kantons zijn alle zeer democratisch.
Hoofdst. is Bern. Het leger is ingericht als
een volksleger, doch met militie. Legersterkte
(geen staand leger) 233,900 man. Landstorni
306,500 man. Spoorwegen (1906) 4776 K.M.
Telegraaflijnen 9018 K.M. Het onderwijs is
goed ontwikkeld.
Het land werd in den oudsten tijd bewoond
door de Helvetiers. Zij werden echter verdrongen door de Alamannen en Bourgondibrs
en kwamen toen onder het rijk van Karel
den Groote. Later onder het Duitsche rijk.
Het huis Habsburg bezat Argau on oefende
het protectoraat over de landschappen
Schwyz, Uri en Unterwalden uit. Toen het

titer over het avondmaal niet eons worden.
Viel in den strijd van de verschillende kantons 11/10 1531.
Zwirner, (Ernst Friedrich) Duitsch architect, 1802/61; leidde de herstelling van den
dom to Keulen.
Zwitseriand, is een republikeinsche bondsstaat, begrensd door Fr., Duitschl., O.-rijkHong. en It. Oppervl. 41,346 K.M. 2 . Het is
over 't geheel zeer bergachtig en ingenomen
door de Alpen ; hoogste top Monte-Rose,
4683 M. hoog. Het is slechts ten deele
vruchtbaar ; bodem : 14,5 % bouwland, 0,7 %
wijnbouwland, 34,5 % weiden, 19 % boschgrond. Het heeft verschillende meren : Bodensee, Meer van Geneve, Vierwoudstedenmeer, Meer van Zurich en Meer van Neuchatel. De hoofdrivieren zijn : Rijn, Aare,
Rhone en do Inn. Verder zijn er vele minerale bronnen. De middelen van bestaan zijn
hoofdzakelijk : het vreemdelingenverkeer, industrie, veeteelt en weinig landbouw. Het
vreemdelingenverkeer brengt er jaarlijks 4
mill. gulden op. De industrie bestaat hoofdzakelijk in uurwerkfabrieken en textielindustrie. Ook is er handel. Uitvoerprod.,
zijdenstoffen, katoenen stoffen, uurwerken,
zijde, kaas, chemicalien, melk, chocolade, gaWAPEN VAN ZWITSERLAND.
rens, huiden, veen, stroowerk, ijzerwaren, huis op den Croon van O.-rijk kwam sloten
kant. 1907 had Z. 3,525,256 inw., hiervan de landed 1291 een eed , renootschap om hun
zijn 1,916,200 Protestant ; 1,379,700 Kath.; rechten to handhaven. f? erschillende streken
12,300 Joden. Van de bew)ners zijn (1900): sloten zich bij het verbond aan. Zij streden
2,312,949 Duitschers ; 730,917 Franschen; dapper om hun vrijheid tegen O.-rijk en
221,182 It. ; 38,651 Romanen en 11,744 an- tegen Bourgondie. De overige deelen sloten
deren. Het land bestaat uit 25 republieken, zich bij het land aan en nu naaakten zij
in 22 kantons. De republieken zijn : Zurich, oak -vrij van Duitschl. (1499). De herverBern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden oh ming braeht echter veel verdeeldheid in hod
dem Wald, Unterwalden nid dem Wald, land on drie 'mien brak een bloedige burGlarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Bazel geroorlog uit. Ernst werden de Protestanten
(stadj, Bazel (land), Schaffhausen, Appen- 2 maul verslagen, doch 1712 kregen zij de
zell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, St. overhand on versloegen de Kath. Tijdens
Gallen, Grauwbunderland, Argau, Thurgau, den 30-jarigen oorlog bewaarde het de neuTessin, Waadt, Wallis, Neuchatel en Geneve. traliteit, dat later den grondslag vormde
De grondwet is van 1848, in 1874 herzien. van de Z. buitenl. staatkunde. Tijdens
Elk kanton heeft zijn eigen regeering, doch Fr. revolutie en Napoleon word Z. de Helvormt meer een prey. van het land. De re- vetische republiek. Na Napoleon werd 1813
geering bestaat nit 2 Kamers. le. Nationale het oude verbond hersteld. 1815 nieuwe
Raad, bestaat nit afgevaardigden van het grondwet. Doch verschillende kantons voervelk, 1 op 20,000 inw. Deze worden vol;ens den meer democratiselie regelingen in (1830).
.
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De reactionaire kantons vereenigden zich in
den Sonderbond. 1847 werden de Jezuieten
verbannen, gevolgd door een oorlog tusschen
de twee partijen. Generaal Dufour wist dezen
in drie weken to beeindigen en 1848 werd
een nieuwe grondwet ingevoerd. Toen ging
de ontwikkeling der industrie ongestoord
haar gang. Toen het Fr. leger van Bourbaki
1871 over de grenzen werd gedrongen, werd
het dadelijk ontwapend. 1872/74 veranderingen der grondwet. Sinds dien invoering van
vele goede wetten. De radicalen hebben bijna
in alle kantons de meerderheid, terwiji men
over 't geheel stork gekant is tegen cen-

Zym

tralisatie. 1887 werd de alcoholfabricatie en

verkoop een bondamonopolie.
Zwolle, gem. en hoofdstad in Overijsel,
aan bet Zwartewater, 33,729 inw.; groote
kerk met gedenkteeken van Thomas a Kempis. Er is handel, scheepvaart en industrie.
Het is een zeer oude stad en was lang een
vrije rijksstad en lid van het Hanzeverbond.
Zwollerkerspel, gem., Overijsel, bij Zwolle,
6566 inw.
Zymase, de werkzame stoffen uit het sap
van gist. Is oplosbaar.
Zymologli, leer of kennis der gisting.

ERRATA.
Ad majorum Del glorlam pag. 16, moet
zijn Ad majorem D. (4.
Aflaat, pag 18, moet zijn Kwijtschelding
door den Paus van geheele of gedeeltelijke
opgelegde tijdelijke straf voor een zonde.
Afrika, pag. 18, 12e regel van het artikel,
staat Kilimandsjaro en den Kema enz., moet
zijn Kilima Ndsjaro en den Kenia enz.
Amerika, pag. 26, 23e regel van onderen
af, staat Cordilleras of Andres enz., moet zijn
Cordilleras of Andes enz.
Cadman, pag. 135, onder afbeelding
staat cacaceeen, moot zijn cactaceeen.

IMst van Verhortingen.
aardrk., aardrijkskundig(e).
Afr., Afrika ; Afrikaansch.
ald., aldaar.
algem., algemeen.
a. n., aan de(n).

Am., Amerika ; Amerikaausell.
Australia.
Az., Azio; Aziatisch.
Beig., Belgie ; Belgisch.
bet., bet3ekent.
binnenl., binnenland ; bin nenla ndsch(e).
Brab., Brabant.
Braz., Brazilie.
buitenl., buitenland ; huitenlandsch(e).
b. v., bijvoorbeeld.
C., Celsius.
Chin., China ; Chineesch ; Chineezen.
Chr., Christus.
Chris., Christelijk ; Christenen ; Christus.
Denem., Denemarken.
dep., departement.
d. I., dat is.
distr., district.
Dultschl., Duitschland.
Eg., Egypte ; Egyptisch.
ell., eiland ; eilanden.
Eng., Engeland ; Engelsch.
Aus.,

Eur., Europa ; Europeesch.
fam., farnilie.
fig., figuurlijk.
Fr., Fransch(en) ; Fran rii k
Friesi., Friesland.
geb., geboren.
gebr., gebroeders.

.

Cold., Gelderland.
gem., gemeente.
gen., generaal.
gest., gestorven.
godg., godgeleerde.

gouv., gouverneur ; gouvernement
•
Griekenland ; Grieksch.
Cron., Groningen.
Hebr., Hebreemrsch.
Holt., Holland(sch) ; Hollanders
Hong., Hongarije; Hongaarsch.
Hoofdpl., hoofdplaats.
Hoofdst., hoofdstad.
inw., inwoners.
It.,
Italiaanstl).
J., jaar.
Jap., Japan ; Japan ,g, 11.
Kath., Katholiek.
KI., Klein.
B .M., Kilo Meter.
K.M 2 ., vierkante Kilo Met or.
Lat., Latijnsch.
letterk., letterkundige..
Limb., Limburg.

Lux., Luxemburg.
M., meter.
Midd., midden ; Middelland(sche).
MU., Maatschappij.
mill., millioen.
N., Noord.
N.-Am., Noord-Amerika.
nat., natuurkundige.
N.-Brab., Noord-Brabant.
n. Chr., na Christus.
Ned., Nederland ; Nederlandsch.
N.-H., Noord-Holland.
N.-Holl., Noord-Holland.
Noorw., Noorwegen.
0., Oost(en) ; Oostenlijl:
ongev., ongeveer.
oorspr., oorspronkelijk.
Oppervl., oppervlakte.
O.-rijk, Oostenrijk.
0.-rijksch, Oostenrijksch.
Perz., Perzie ; Perzisch.
phil., philosophie ; philosoof.
Port., Portugal ; Portugeesch.
Pr., Pruisen ; Pruisisch.
pred., predikant.
prod., nroducten ; productie.
prof., professor.
Prot., Protestant ; Protestantsch.
prov., provincie.
pseud., pseudonieTn.
red., redacteur.
res., residentie.
riv., rivier.
R.-Kath., Roomsch-Katholiek.
Rust., Rusland.
Russ., Russisch.
sec., seconde.
Soc.-Dem.,

Sociaal-Dernocrn a t

Soria al-

Democratiseh.
Sp., Spanje ; Spaansch.
Span., Spanje.
taalk., taalkundige.
tegenw., tegenwoordig.
Turk., Turkije ; Tiirkseh.
verk., verkorting.
Vereenigdo
Ver.-Staten,

N cord-Atnerika).
v. Chr., voor Christus.
v. d., van de(n).
v. k., vierkante.

W., West.
Z., Zuid.
Zeel., Zeeland.
Zie aid., Zie aldaar.
Z.-Hail, Zuid-Holland.
Zwed., Zweden.

Zwitsersch.
Zwitsl., Zwitserland.

Staten (van

